SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 06.068.089/0001-04 Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100 de 29 de dezembro de 2003

ATO CONVOCATÓRIO

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2021/SAMAE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2021/SAMAE

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PERFURAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO COM REVESTIMENTO
GEOMECÂNICO, EM PONTOS ESTRATÉGICOS DENTRO DO ATERRO
SANITÁRIO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA- MT
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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 06.068.089/0001-04 Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100 de 29 de dezembro de 2003

EDITAL

Pregão Eletrônico Nº. 063/2021/SAMAE

Data de Abertura: 09/12/2021 às 09h00min
no site: www.comprasgovernamentais.gov.br

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS
DE MONITORAMENTO COM REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, EM PONTOS
ESTRATÉGICOS DENTRO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA
SERRA- MT
Registro de Preços?

Vistoria

Instrumento Contratual

NÃO

FACULTATIVO

SIM

Forma de Adjudicação
MENOR PREÇO GLOBAL

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado no ITEM 10 do instrumento
convocatório.
Lic. Exclusiva ME/EPP?

Reserv. Cota ME/EPP?

Exige Amostra / Dem.?

NÃO

NÃO

NÃO

Prazo para envio da proposta/habilitação
Até às 09h00min (horário de Brasília – DF) do dia 09/12/2021 (data e horário estabelecidos para abertura da sessão
pública).
Pedidos de Esclarecimentos
Até o dia 06/12/2021 para o endereço licitacao@samaetga.com.br (até 03 dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública)
Impugnações
Até o dia 06/12/2021 para o endereço licitacao@samaetga.com.br (até 03 dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública)
Observações Gerais


O Edital completo poderá ser retirado no site: www.samaetga.com.br ou página eletrônica do Governo
Federal: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2021/SAMAE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2021/SAMAE
1 – PREÂMBULO
1.1 O SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, inscrito no
CNPJ nº 06.068.089/0003-04, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL que se subordinam às normas gerais das Leis nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto
nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de Junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de
2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de Outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº 355, de 04 de novembro de 2019, além das demais disposições
legais aplicáveis, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1.2 O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro do SAMAE
– Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos pelo Sistema SIASG, constante da página eletrônica do Governo Federal:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.
1.3 - O regime de execução será o de execução indireta, empreitada por preço global.
2 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
2.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO
DE POÇOS DE MONITORAMENTO COM REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, EM PONTOS ESTRATÉGICOS
DENTRO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA- MT, nas Especificações Técnicas e
Quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, e demais anexos deste Edital.
2. 2 Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da sessão pública de pregão eletrônico, por meio de
Sistema Eletrônico de Compras Governamentais - COMPRASNET.
DIA: 09/12/2021
HORÁRIO: 09:00 h (Horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
Pregoeira Oficial: Taliara Teixeira Sguarezi.
2.3. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de
Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
2.3.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação via sistema.
2.4. O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para conhecimento e retirada, no
endereço eletrônico; https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e www.samaetga.com.br
2.5. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
2.6. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema.
2.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes,
os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
2.8. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa
automaticamente
e
terá
reinício
somente
após
comunicação
expressa
aos
participantes
no
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
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3 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Estarão aptos a participar do presente pregão todos os interessados que preencherem os requisitos e, condições previstas neste
edital e, seus anexos, bem como nas demais legislações pertinentes.
3.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, atuante no ramo do objeto a ser fornecido, e que
satisfaçam às condições deste Edital e seus anexos, e que estejam cadastradas no Sistema Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).
3.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
3.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:
a) Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s);
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos limites determinados
pelo inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;
c) Tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de contratar com esta Administração
Municipal, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7º da Lei 10.520/2002.
d) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
e) Que se encontre em processo de insolvência, dissolução, falência, fusão, cisão ou incorporação;
f) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
g) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
h) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014TCU/Plenário).
i) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.
3.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico,
relativo às seguintes declarações:
3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação definidos no Edital;
3.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posterior.
3.5.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 16
de setembro de 2009.
3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital,
exceto a licitante beneficiada com a Lei Complementar nº 123/2006 que poderá apresentar a documentação de regularidade fiscal
vencida no momento do Pregão e terá até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do(a) Pregoeiro(a), para comprovar a sua
regularização.
3.7. A empresa que recair nas vedações acima será inabilitada.
3.8. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/2006 deverá optar,
no sistema, ser Micro ou Pequena Empresa, antes do envio da proposta, e no momento da Habilitação comprovar tal situação
apresentando todos os documentos cláusula décima deste edital, bem como aqueles previstos na legislação vigente.
3.8.1. A falta de identificação no sistema, antes de envio da proposta, conforme estabelecido no item anterior,
acarretará em preclusão dos benefícios da Lei Complementar 123/2006.
3.8.2. A não apresentação dos documentos mencionados no “item 3.8.” configurará renúncia aos benefícios da citada
legislação.
3.8.3. Nos termos do artigo 43 da LC 123/2006, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
3.9. A omissão de informações por parte da empresa, ou a declaração falsa, ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis.
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4 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá
impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico licitacao@samaetga.com.br,
podendo também, alternativamente serem protocoladas diretamente no SAMAE: Departamento de Licitações ou no Protocolo,
localizados na Avenida Brasil nº 2.350-E, Jardim Europa, Tangará da Serra MT, CEP 78.300.000, dirigida ao(à) pregoeiro(a),
contendo os documentos necessários de qualificação do Requerente, sendo em qualquer dos casos durante o seguinte horário: das
08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 (horário de Brasília).
4.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Pregão deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores
(artigo 19, do Decreto 10.024/2019) à data fixada para abertura da sessão, exclusivamente, através do endereço eletrônico
licitacao@samaetga.com.br
4.3. Caberá ao Pregoeiro, com auxílio do setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação, no prazo de
até 02 (dois) dias uteis, a contar do recebimento da impugnação, conforme determina o artigo 23, §1º, do Decreto 10.024/2019.
4.3.1. Sobre o pedido de esclarecimento ou impugnação, é facultado ao Pregoeiro solicitar manifestação de profissionais
e técnicos dá área do objeto licitado.
4.3.2. Também é facultado ao Pregoeiro solicitar a análise da impugnação ou do pedido de esclarecimento à assessoria
jurídica.
4.3.3. A eventual manifestação pela assessoria jurídica solicitada pelo Pregoeiro ocorrerá após a análise da impugnação
ou pedido de esclarecimento pela assessoria técnica, se for o caso.
4.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
4.4.1. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão mantidas as condições originalmente previstas neste edital.
4.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, sendo, ainda, anexado aos autos do processo licitatório.

no

sítio

4.6. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a
autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº
10.520/2002, e legislação vigente.
4.7. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do
procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do art. 93 da Lei
8666/93.
5 – DO CREDENCIAMENTO
5.1. O credenciamento do licitante e sua manutenção dependerão de registro prévio e atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores -SICAF.
5.1.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
5.1.2. O credenciamento no SICAF permite a participação dos interessados neste Pregão, exceto quando o seu cadastro
tenha sido inativado ou excluído por solicitação do credenciado ou por determinação legal.
5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
– ICP - Brasil.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros, conforme determina o artigo 19, inciso III do Decreto 10.024/2019.
5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio
de acesso, conforme determina o artigo 19, inciso V do Decreto 10.024/2019.
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5.6. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas
diretamente ou por seu representante.
5.7. A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
5.8. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto
aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.8.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
5.9. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam
com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da
IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta (anexo II), acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave
de acesso e senha.
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema;
6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá
após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para
avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.9. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília –
DF.
6.10. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico, onde o licitante deverá efetuar o lançamento de sua proposta
no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.10.1. Valor unitário e total do item;
6.10.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Anexo II e do Termo de
Referência:
6.10.3 A proposta de preços preenchida no sistema que contenha qualquer elemento que possa identificar a licitante
importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
6.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.12. No preço proposto estarão inclusas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do fornecimento do objeto: tributos,
salários, seguros, impostos, taxas, contribuições, e outros benefícios e encargos exigidos por lei, os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.
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6.13. A proposta de preços terá validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública, prazo após o qual,
não havendo convocação para a contratação, fica a licitante liberada dos compromissos assumidos.
6.14. O envio da proposta digital pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital
e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
6.15. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.16. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.17. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as
quantidades constantes no Anexo I – TERMO DE REFERENCIA do presente edital.
6.18. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro dará sequência ao processo
de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário definidos no Edital.
6.19. O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital.
6.19.1. Serão desclassificadas as propostas que cotarem objeto diverso daquele descrito nesta licitação, que deixarem de
cotá-lo ou as que desatendam às exigências deste Edital.
6.20. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação dos exigidos neste Edital e já
apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, estes deverão ser
apresentados em meio digital, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do
sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail: licitacao@samaetga.com.br
6.21. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de
sua proposta com as exigências do edital.
6.21.1. A falsidade da declaração de que trata o item anterior sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº
10.024/19.
7 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. Após a abertura da sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, registrando no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes e por qualquer interessado.
7.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.4. O julgamento da proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as especificações
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos neste Edital.
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do valor consignado no registro de cada lance.
8.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.3. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL.
8.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas
no Edital.
8.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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8.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.7. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendose em sigilo a identificação da ofertante.
8.8. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.9. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
8.10. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
8.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto
em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser no mínimo 0,10 (dez centavos).
8.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.13. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.14. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa do pregoeiro aos participantes, no endereço eletrônico.
8.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
8.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
8.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar
outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
8.19. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.
O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo
à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após
a comunicação automática para tanto.
8.22. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
8.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de
desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
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8.25. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais,
uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
8.26. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens fornecidos:
8.26.1. Por empresas brasileiras;
8.26.2. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.26.3. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação
8.26.4. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
8.27. Após o encerramento da etapa de lances, apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
melhor preço, ou ajustá-lo ao valor estimado para a contratação, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital, bem assim decidir sobre sua aceitação.
8.27.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
8.27.2 Sempre que a proposta não for aceita, e antes do Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.28. Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte melhor, o procedimento licitatório prossegue
com as demais licitantes.
8.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, iniciará a negociação do preço, onde o pregoeiro encaminhará, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada
a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
8.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8.31. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela
equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
9 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na
forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação
efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
9.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e
à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
9.3. O (a) Pregoeiro(a), poderá requisitar a participação da unidade demandante ou de unidade especializada, para fins de análise
das propostas e orientar na decisão.
9.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.
9.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou
à totalidade de remuneração.
9.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
9.7. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que
comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão
9.8. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.
9.8.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem os quantitativos mínimos descritos no Termo de Referência.
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9.9. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitarse-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.
9.10. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
9.11. O (a) Pregoeiro(a), poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no
sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.
9.11.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
material/serviço ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro
meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
9.12. O prazo estabelecido pelo (a) Pregoeiro(a), poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada
antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo (a) Pregoeiro(a).
9.12.1. O licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro, no prazo previsto, será
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
9.13. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a), suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.
9.14. O (a) Pregoeiro(a), poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance
mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
9.15. Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro(a), não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
9.15.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for
aceita, e antes do (a) Pregoeiro(a), passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.17. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a), poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.19. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados até a data e horário estabelecido para abertura da sessão pública, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, juntamente com a proposta adequada ao último lance, sob pena de não
aceitação da proposta. Conforme art. 38 do Decreto nº 10.024/19.
9.20. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo (a) Pregoeiro(a), por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada
antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.21. O (a) Pregoeiro(a), poderá, no curso da sessão pública do Pregão Eletrônico, solicitar informações às licitantes acerca de
suas propostas/documentações, utilizando a ferramenta de conversação disponível no sistema.
9.22. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
10 – DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante da proposta classificada em primeiro lugar, o
Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);
c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
"http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis";
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d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça ("http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php"p);
e) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
10.2.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
10.2.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
10.2.5. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF,
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.2.6. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante
utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;
10.2.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na
data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
10.2.8. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.3.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que
haja alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.5.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
10.5.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
10.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de
credenciamento exigido pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa
à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-Financeira, nas condições
descritas adiante.
10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Documento de identificação dos sócios;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da
documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
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e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades
civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
f) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratandose de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade o exigir;
10.7.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certidão de regularidade de débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a
título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, relativo à sede da licitante;
e) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
g) Certidão de regularidade de Débitos Trabalhistas, expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT);
10.8.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação.
10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.9.1 Certidão negativa de pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da Sede da
licitante, a certidão que não constar data de vigência, considerar vigência de 06 (seis) meses de validade, a contar da data
de sua expedição, ou conforme data de vigência constante na própria certidão.
10.10 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL:
10.10.1 - PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME:
a) Todas as licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DO
PROFISSIONAL, responsável técnico, sendo 01 (um) profissional habilitado, que deverá ser o responsável pela
obra/serviço conforme MODELO ANEXO III.
a.1) Prova de Inscrição ou Registro do profissional, junto ao Conselho de Classe do Profissional, válida na data da
apresentação da proposta;
a.2) Comprovação de aptidão, Atestado de Capacidade Técnica do profissional, para desempenho pertinente ao
objeto licitado e em características semelhantes com o objeto da licitação, devidamente reconhecido pela entidade
profissional competente;
a.3) para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, a empresa licitante poderá apresentar tantos atestados
quantos julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro ou que comprovem o seu vínculo e ou
disponibilidade com a empresa licitante.
a.4) o(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar as obras/serviços executados, bem como
possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
a.5) no(s) atestado(s) deverá(ão) constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) cujo(s) acervo(s) destinem-se à formação da
prova de capacitação técnico-profissional da licitante;
b) SOMENTE A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ, no ato de assinatura do contrato, apresentar a seguinte
documentação do profissional:
b.1) A capacitação técnico-profissional deve ser comprovada através de documentos que comprovem que a licitante conta
com funcionário (através de CTPS, Registro de Empregados ou Contrato Particular de Prestação de Serviços), profissional
de nível superior (Profissional habilitado), detentor de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica por execução
de obras/serviços de características semelhantes ao objeto licitado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, sendo que o Profissional deverá ser o
mesmo o qual foi apresentado na documentação de Qualificação Técnica-Profissional de Habilitação;
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10.11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL:
10.11.1 - PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME, DEVERÃO APRESENTAR:
a) Prova de Inscrição ou Registro da licitante, junto ao órgão profissional competente, do citado órgão de classe, válida
na data da apresentação da proposta;
b) Comprovação de aptidão, Atestado de Qualificação Técnico-Operacional, comprovada mediante apresentação
de 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica da licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, em nome da licitante, para desempenho pertinente ao objeto licitado e compatível em características com o
objeto da licitação.
c) para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional, a empresa licitante poderá apresentar tantos atestados
quantos julgar necessário.
d) o(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar os serviços e obras executadas, bem como
possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
10.11.2 – Demais Comprovações da empresa:
a) Declaração firmada pelo representante legal da licitante, de disponibilidade de veículos, maquinários e
equipamentos adequados, com compromisso formal de que caso seja vencedora, colocará à disposição da
Contratante para realizar os serviços objeto desta licitação. (modelo ANEXO III);
b) Para realização da VISITA TÉCNICA e obtenção do ATESTADO DE VISITA, devem os interessados AGENDAR
SUA VISITA, através de pedido que poderá ser enviado ao e-mail do SAMAE: licitacao@samaetga.com.br e confirmado
através do telefone: (065) 3311-6504 e 3311-6517. A visita poderá ocorrer das 08h00min do dia XX de XXXX de 2021
às 16h00min do dia XX de XXXX de 2021. A VISITA TÉCNICA deverá ser realizada por representante legal da
empresa, munido de documento que o indique como tal, inclusive, para se inteirar de todas as informações que julgarem
necessárias para formulação das suas respectivas propostas.
b.1) A visita técnica NÃO É OBRIGATÓRIA, e a não apresentação do ATESTADO DE VISITA TÉCNICA não
acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante. A Declaração de que a Licitante está ciente e concorda com as
condições exigidas nesta contratação, constante no item 3.5.2 deste edital, é suficiente para que a empresa declare que está
ciente da complexidade das obras/serviços, e que assuma as obrigações caso seja vencedora do certame.
10.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.13. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
10.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.15.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos,
ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
10.19. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente serão válidos desde que
tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada para o recebimento da proposta,
ressalvado o subitem 10.9.2.
10.19.1. Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos
atestados de capacidade ou responsabilidade técnica.
10.20. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á no sistema eletrônico.
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11 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta de preços, ajustada ao lance classificado e, se necessário os documentos complementares, deverão ser anexados
ao Sistema ComprasNet após solicitação do Pregoeiro, pela opção “Convocar Anexo”, no prazo de 2 (duas) horas, a contar da
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
11.1.1. A critério do pregoeiro, a fim de agilizar a sessão pública, poderá, ainda, ser solicitado o envio da proposta
vencedora para o e-mail.
11.1.2. O ENCAMINHAMENTO POR E-MAIL NÃO AFASTA A POSTAGEM NO COMPRASNET, QUE É
OBRIGATÓRIA.
11.2. A proposta deverá observar as seguintes exigências:
11.2.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
11.2.2. Fazer menção ao número deste edital, conter a razão social da licitante, seu CNPJ/MF, dados bancários e endereço
completo;
11.2.3. A falta do CNPJ e (ou) endereço completo poderá ser saneada pelos dados constantes do sistema eletrônico.
11.2.4. Conter o preço unitário e total do item, em Real, com duas casas decimais, incluídas todas as despesas relativas
aos impostos, taxas, frete e demais encargos pertinentes;
11.2.5. Conter declaração do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados de data de sua
entrega;
11.2.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
vinculam a Contratada.
11.2.7. Declaração de que nos preços propostos e nos lances que forem ofertados deverão estar inclusos todos os custos
necessários para a aquisição do veículo objeto da presente licitação e seus anexos, todos os equipamentos, materiais,
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros que direta
ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.
11.2.8. Indicar o representante legal da empresa responsável pela assinatura da ata e do contrato.
11.2.9. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
11.2.10. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor total em
algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
11.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os
valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de
qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às
especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
12 – DOS RECURSOS
12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de
recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante implicará decadência do direito de interpor recurso, autorizando o
Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
12.4.1. Os recursos poderão ser acolhidos somente após a verificação dos requisitos de admissibilidade, quais sejam:
sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação por parte da licitante. (Acórdão TCU 520/2014 –
Plenário).
12.4.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
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contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.4.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou no mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado,
para decisão.
12.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
12.7. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação da licitante.
13 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
13.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.4. A convocação feita por e-mail, dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.
14 – DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E GARANTIA CONTRATUAL
14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de
recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.
14.3 Conforme artigo 86 § 2º da Lei 8.666/93, a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do respectivo contratado.
15 – TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1. Após a homologação da licitação, sendo necessário a extração de contrato, será firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de
Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização/Ata de Registro de
Preços), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou
aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.
15.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e
aceita pela Administração.
15.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de
que:
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15.5.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da
Lei nº 8.666, de 1993;
15.5.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.6. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece
os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.7. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogável conforme previsão no instrumento
contratual ou no termo de referência a interesse da Administração, em conformidade com as exigências legais estabelecidas.
15.8. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público.
15.9. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
15.10. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
15.11. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do
exercício de 2021 e terão a seguinte classificação orçamentária:
2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DO SAMAE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –PESSOA JURÍDICA
16.2. Para o ano subsequente, será utilizada dotação específica daquele exercício.
17 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
17.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
17.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
17.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
17.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
17.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
17.6. As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do Pregão serão fundamentadas e registradas no sistema com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
17.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
17.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
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17.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
17.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
17.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerão as deste Edital.
17.13. SAMAE de Tangará da Serra, poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou deverá anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sempre garantindo a ampla defesa e contraditório.
17.14. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro, com
observância das disposições constantes nas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e 10.024/19 e no Decreto Federal 7892/2013.
17.15. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente pregão e que não possa ser resolvida
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Tangará da Serra/MT, com exclusão de qualquer outro.
17.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e
www.samaetga.com.br e também poderão ser lidos e/ ou obtidos no endereço Av. Brasil nº 2.350-E, Jardim Europa, Tangará da
Serra/MT, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 (horário Brasília), mesmo endereço e período no qual
os autos do processo administrativo permanecerão com vista acessível aos interessados.
17.17 Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica na aceitação plena das condições
estipuladas neste Edital, decaindo o direito de impugnarem os seus termos a licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após
o julgamento, apresentar falhas e irregularidades que o possam viciar.
17.18 A publicidade de atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação, será efetuada mediante publicação no Diário Oficial
da União, no Diário da AMM (Associação Mato-Grossense dos Municípios), Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, no Mural do SAMAE, no site www.samaetga.com.br, e comunicado via e-mail aos interessados, quando for o caso.
17.19 É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente das Propostas, no ato da sessão pública, nos termos do § 3º do Art. 43, da Lei Federal n° 8.666/93.
17.20 Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar o SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará
da Serra/MT, sito a Avenida Brasil, nº 2350-E, Paço Municipal - Anexo, Jardim Europa, ou pelo telefone: (65) 3311-6504 / (65)
3311-6517, (65) 3311-6518 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas (horário
de Brasília), para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessário.
17.21 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
17.22 Havendo Irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria Municipal, nos telefones 08006474411 e (065) 3311-4835.
18 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
18.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais
bem classificado.
18.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor
classificado.
18.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão
classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
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18.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o
melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto
n° 7.892/213.
19 – DOS ANEXOS
19.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I
Termo de Referência;
Anexo II
Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III
Declaração de Pessoal e Equipamentos;
Anexo IV
Minuta do Contrato.
20 – DO FORO
20.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas
e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Tangará da Serra/MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.

Tangará da Serra/ MT, 22 de Novembro de 2021.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL DO SAMAE

LUIZ ROBERTO H. MARQUES
GERENTE TÉCNICO – SAMAE

WEDER JOSÉ FERREIRA LEITE
COORDENADOR DO SETOR DE LICITAÇÕES – SAMAE

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI
PREGOEIRA OFICIAL – SAMAE

Este edital encontra-se juridicamente analisado e
formalmente aprovado, nos termos do Parágrafo
único, do artigo 38, da Lei 8.666/93.
________________________________
Lucilo dos Santos Junior
OAB/MT 12.359

18
Samae – GAD/GADF/GCOM/GOPE/GTEC – Av. Brasil, N° 2350-E Jd. Europa (Anexo à Prefeitura) | 78300-000 – Tangará da Serra – MT
(65) 3311-6500/6504 / www.samaetga.com.br / e-mail: licitacao@samaetga.com.br

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 06.068.089/0001-04 Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100 de 29 de dezembro de 2003

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
Este termo de referência tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO
DE POÇOS DE MONITORAMENTO COM REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, EM PONTOS ESTRATÉGICOS
DENTRO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA- MT.
1.2 ESPECIFICAÇÕES, VALOR DE REFERÊNCIA E QUANTIDADE ESTIMADA
1.2.1 Perfuração, materiais para o revestimento e mão de obra:
Este subitem refere-se à perfuração, materiais de revestimento, bem como mão de obra necessária para perfuração dos
poços tubulares profundos, objetos deste termo:
MEDIA
ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

UNID

01

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE
POÇOS
DE
MONITORAMENTO
COM
REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, SENDO
CADA UM COM 20 M DE PROFUNDIDADE EM
PONTOS
ESTRATÉGICOS
DENTRO
DO
ATERRO
SANITÁRIO
MUNICIPAL
DE
TANGARÁ DA SERRA- MT.

4 SV

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

R$ 16.991,01

R$ 67.964,04

VALOR TOTAL

ITEM

R$ 67.964,04

ESPECIFICAÇÃO

QTD.

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

01

Mobilização/Deslocamento

1 UNID

R$ 5.793,88

R$ 5.793,88

02

Perfuração em 8.1/2 Polegadas para os 4 poços

80 M

R$ 288,33

R$ 23.066,35

03

Revestimento em plástico geomecânico DN 4pol’’
para os 4 poços

80 M

R$ 152,25

R$ 12.180,00

04

Cimentação, Laje de proteção sanitária e tampa de
proteção de poço

4 UNID

R$ 1.922,63

R$ 7.690,50

05

Perfil esquemático litológico e construtivo do poço de
monitoramento contendo escala vertical e descrição
litológica sob responsabilidade de profissional
legalmente habilitado.

4 UNID

R$ 3.833,33

R$ 15.333,33

06

Fornecimento e instalação de filtros e pré-filtros

04 UNID

R$ 975,00

R$ 3.900,00

VALOR TOTAL:

R$ 67.964,04

TOTAL GLOBAL:
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 O SAMAE- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra/MT, visando atender o parecer técnico N°
146561/CINF/SUIMIS/2021 sobre a análise do requerimento de renovação de LO, alteração de razão social e da proposta do termo
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de ajustamento de conduta sendo o processo de N° 243109/2006. Por não executar esse tipo de serviço objeto dessa licitação, se
faz necessário a contratação de uma empresa especializada.
3. DOS CUSTOS ESTIMADOS
3.1 Após levantamento prévio dos preços praticados no mercado, estimamos o valor máximo das despesas com vistas à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS de MONITORAMENTO
COM REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, EM PONTOS ESTRATÉGICOS DENTRO DO ATERRO SANITÁRIO
MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA- MT, conforme quadro supra, considerados como referência para a Administração.
4. DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DO FORNECIMENTO DO OBJETO
4.1 Os serviços serão prestados dentro da área do aterro sanitário, no perímetro urbano de Tangará da Serra – MT, conforme a
Figura 01 abaixo.

Figura 01: Localização da área do aterro sanitário.
4.2 Em todos os casos o deslocamento de maquinário e de funcionários necessários será por conta da contratada.
4.3 O fornecedor dos serviços de mão de obra sujeitar-se-á à fiscalização da prestação dos serviços, reservando-se ao SAMAE o
direito de não proceder o recebimento, caso não encontre os mesmos em conformidade com a quantidade e especificações contidas
neste termo de referência e seus anexos.
4.4 A empresa deverá apresentar os funcionários devidamente uniformizados e também com identificação da contratada.
4.5 A empresa deverá fornecer equipamentos e materiais de segurança aos seus funcionários.
4.6 O transporte do equipamento da empresa até o local dos serviços será por conta e risco do licitante vencedor.
4.7 Constitui obrigação do licitante vencedor o fornecimento de operador, combustível, lubrificantes, manutenção, alimentação,
transporte e outras que porventura forem necessárias, sem quaisquer ônus adicionais ao SAMAE – Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto.
4.8 Para cada item será expedida Ordem de Serviço, constando o equipamento desejado e os serviços a serem executados.
4.9 O prazo para entrega da Autorização de Perfuração e início do serviço será de 30 (trinta) dias após a Ordem de
Execução deste serviço.
4.10 O prazo para a entrega de cada poço com o devido encamisamento e projetos será de 10 (dez) dias após a Ordem de
Execução deste serviço.
4.11 O presente Contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser concedida a
prorrogação, devidamente justificada e aceita pelo SAMAE.
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5. INSTALAÇÕES DA OBRA
5.1 A contratada é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em perfeitas condições de conservação, limpeza,
pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou no contrato.
5.2 As condições de suprimento de energia elétrica e de abastecimento de água, independentemente da existência das companhias
concessionárias de energia elétrica e de abastecimento de água e de seus regulamentos operacionais, devem ser garantidas pela
contratada, não sendo aceito a invocação de qualquer motivo ou pretexto pela falta ou insuficiência dos mesmos.
5.3 O entulho e outros materiais resultantes de escavações, perfurações e demolições inaproveitáveis na obra ou instalações devem
ser removidos pela contratada imediatamente ou durante o andamento dos trabalhos. A sua destinação final deve obedecer a
legislação ambiental vigente, cabendo à contratada a obtenção da licença ambiental junto aos órgãos competentes. No caso de
reaproveitamento dos referidos materiais, a contratada fica obrigada a transportá-los para o depósito ou locais indicados pelo
SAMAE.
5.4. Concluídos os serviços e antes da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços prestados, a contratada deve
remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra para local adequado.
6. EXECUÇÃO DO TRABALHO
a) Aspectos gerais
6.1 Os serviços a serem executados deverão seguir os expostos nas especificações do edital e normas brasileiras.
6.2 A contratada deve executar os serviços empregando mão de obra habilitada, técnica e materiais rigorosamente enquadrados
nas especificações estabelecidas pela referida normal.
6.3 Correrão à expensas da contratada e sem direito a qualquer indenização ou prazo, a correção e reconstituição de qualquer
serviço ou instalação realizada inadequadamente, como ainda, se for o caso, a substituição de material inadequado ou de má
qualidade.
b) Andamento do serviço
6.5 Antes do início de qualquer serviço referente à perfuração, deverão estar reunidos e organizados no local de trabalho todo o
pessoal, materiais, equipamentos, acessórios e ferramentas necessárias e suficientes para garantir sua execução e continuidade da
perfuração sem interrupção e dentro da melhor técnica, até sua conclusão.
6.6 O SAMAE tem pleno direito e autoridade para suspender unilateralmente os serviços por meio que julgar conveniente, quando
forem suscitados motivos técnicos, de segurança e outros que justifiquem tal procedimento. A suspensão dos serviços será pelo
tempo que o SAMAE julgar conveniente e somente com sua autorização poderão ser reiniciados, sem prejuízos e nem acréscimo
de despesas ao SAMAE.
6.7 A contratada não poderá executar nenhum serviço sem a autorização prévia do SAMAE, salvo os de emergência, necessários
a estabilidade ou segurança da obra, de edificações vizinhas, do pessoal nela envolvido, do público, do funcionamento normal dos
serviços públicos considerados essenciais. Tais serviços somente serão aceitos como de emergência se assim forem caracterizados
posteriormente pelo SAMAE. Os serviços de emergência, assim caracterizados posteriormente ou previamente autorizados pelo
SAMAE, serão quantificados e medidos de acordo com a qualificação de mão de obra e quantidades de materiais e equipamentos
utilizados, sempre dentro das especificações, normas e procedimentos do SAMAE.
6.8 Todo trabalho em horário extraordinário, não programado inicialmente, mas consequente de atraso do cronograma será
considerado, para efeito de faturamento, como executado nos horários normais de trabalho. Correrão por conta exclusiva da
contratada os acréscimos das despesas e eventuais prejuízos.
6.9 Caberá à contratada solicitar a permissão do SAMAE e das autoridades competentes para a realização de trabalho em horário
extraordinário.
7. FISCALIZAÇÃO
7.1 Os técnicos de segurança do trabalho, membros da CIPA, monitores e fiscais de obras pertencentes ao quadro do SAMAE
estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender serviços, sempre que forem constatadas infrações à segurança no
trabalho, inclusive quanto à obrigatoriedade no uso de Equipamento de Proteção Individual.
Atuação da fiscalização
7.2 O técnico da contratada responsável pelo acompanhamento da perfuração deverá monitorar diariamente o preenchimento do
Boletim de Sondagem, no qual deverão ser informados, pelo menos:
 Dados precisos sobre as formações geológicas atravessadas;
 Dados básicos para a complementação do poço;
 Registro continuo das operações, tais como: Diâmetros da perfuração executada, metros perfurados e profundidade total
do poço no fim da jornada de trabalho, material perfurado e avanço da penetração, profundidade do nível de água no
início e no fim da jornada de trabalho, indicação correta dos níveis produtores, dados para manutenção preventiva do
poço como um todo.
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7.3 A amostragem dos materiais atravessados deverá ser efetuada rigorosamente nas profundidades determinadas nas
especificações construtivas. Serão registrados os trechos em que ocorrerem desmoronamento e afinamentos de fluido de
perfuração.
7.4 Durante a perfuração na rocha sã, caso seja encontrada alguma estrutura com ou sem água, que cause
desmoronamento de pedaços de rocha ou material fino que comprometa a qualidade do poço, será necessário proceder o
alargamento do furo. Em qualquer situação estas mudanças de diâmetros deverão ser acompanhadas e autorizadas pela
fiscalização.
7.5 A Contratada deverá apresentar um relatório técnico dos serviços concluídos para cada poço, em papel (três vias) e em forma
digital (pen drive), contendo as seguintes informações:
 Ficha de características técnicas;
 Perfil litológico e construtivo do poço;
 Histórico da perfuração do poço;
 Condições de exploração do poço;
7.6 A FISCALIZAÇÃO informará oficialmente à Contratante, quaisquer serviços ou ações que estiverem em desacordo com o
CONTRATO. Informará ainda à CONTRATADA, oficialmente, as ações corretivas necessárias, ficando a CONTRATADA na
obrigação do acato dessas ações, no tempo determinado, sob pena de suspensão do CONTRATO.
7.7 A FISCALIZAÇÃO terá livre acesso as informações por parte da CONTRATADA que comprovem o atendimento às
solicitações feitas.
7.8 Cabe à FISCALIZAÇÃO verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulado qualquer penalidade contratual. A
FISCALIZAÇÃO informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em
caso de multa, a indicação do seu valor.
7.9 A CONTRATADA deverá colocar à disposição do SAMAE todos os meios de qualquer natureza, necessários e aptos a permitir
a rápida e eficiente medição da perfuração e inspeção das instalações. Tudo isto independe das medições realizadas para efeito de
faturamento, e ainda, independentemente do estado da perfuração e do canteiro de trabalho, sejam quais forem o acontecimento,
o horário e as condições meteorológicas.
7.10 A contratada aceitará integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação, controle, testes e medição adotados
pelo SAMAE em todo e qualquer serviço/operação referente à perfuração.
7.11 A existência e a atuação da fiscalização do SAMAE em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da
contratada no que concerne às obras e suas implicações, Código Civil e demais leis regulamentares vigentes.
7.12 Os testes finais dos serviços executados, que deverão ser realizados de acordo com a metragem estipulada em projeto ou de
acordo com a orientação dos técnicos responsáveis do SAMAE, quando da conclusão da perfuração deverão ser acompanhados
pela fiscalização do SAMAE.
7.13 A medida exata da profundidade do poço somente será reconhecida quando feita na presença da fiscalização.
b) Atribuições e direitos dos fiscais do SAMAE
7.14 O SAMAE através de seus fiscais terá o direito de exigir que a contratada execute os trabalhos obedecendo ao contrato e às
especificações, além de:
 Participar das medições dos trabalhos executados;
 Rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as normas, com a melhor técnica consagrada pelo uso
e com as modificações determinadas pelo SAMAE, a seu critério exclusivo;
 Ter livre acesso às obras e serviços e às informações que forem julgadas necessárias ao bom desempenho da fiscalização,
mesmo que estejam de posse da contratada;
 Determinar a prioridade de serviços e controlar as condições de trabalho;
 Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir serviços contratados, desde que isto se mostre necessário ao desempenho
técnico-econômico das obras em execução, sempre em atendimento ao disposto nas leis vigentes;
 Exigir da contratada o aumento do número ou capacidades dos equipamentos, caso seja constatada a sua inadequação
para conduzir os serviços conforme especificado, ou exigir maior número de equipamentos para recuperar atrasos de
cronograma;
 Exigir da contratada o aumento na quantidade de mão de obra especializada ou não, conforme for conveniente, para
aumentar a produção ou melhorar a qualidade dos serviços;
 Ordenar imediata retirada do local, de empregado da contratada que dificultar a sua ação fiscalizadora;
 Exigir da contratada o fornecimento dos EPIs e EPCs para todos empregados, bem como ordenar o afastamento daquele
não esteja fazendo uso adequado dos mesmos.
 Sustar qualquer serviço que esteja fora das especificações;
 Solicitar da contratada prova do cumprimento de suas obrigações sociais, legais e trabalhistas;
 Ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais das obras, de todo e qualquer material que for rejeitado por inspeção
ou ensaio realizado pelo SAMAE;
 Acompanhar e controlar a execução dos trabalhos no sentido de evitar danos pessoais ou materiais, causados a terceiros
quando do emprego de explosivos;

22
Samae – GAD/GADF/GCOM/GOPE/GTEC – Av. Brasil, N° 2350-E Jd. Europa (Anexo à Prefeitura) | 78300-000 – Tangará da Serra – MT
(65) 3311-6500/6504 / www.samaetga.com.br / e-mail: licitacao@samaetga.com.br

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 06.068.089/0001-04 Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100 de 29 de dezembro de 2003



Verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital de Licitação e do Contrato e seus anexos.

c) Transporte e destinação de resíduos
7.15 Os resíduos gerados durante a execução das obras de construção dos poços deverão ser destinados e transportados
corretamente.
7.16 Os resíduos provenientes da perfuração poderão ser espalhados no próprio canteiro de obras desde que autorizado pela
Fiscalização e, os resíduos estranhos ao meio e/ou contaminantes deverão ter destinação adequada às suas características.
d) Entrega dos serviços
7.17 A entrega dos poços do presente termo, serão efetuadas diretamente ao SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto de Tangará da Serra/MT, e atestado por servidor, desta Autarquia, designado para esse fim, representando este o
SAMAE.
7.18 O representante do SAMAE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento e a instalação,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8. MEDIÇÕES
8.1 A medição será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na regulamentação de preços e especificações. Os serviços
previstos no orçamento contratado e/ou autorizados formalmente pelo SAMAE serão medidos, desde que totalmente executados
de acordo com as especificações.
8.2 A medição da perfuração se fará pelo levantamento da profundidade efetivamente escavada, no diâmetro indicado neste termo
de referência, expressa em metros lineares. Tal medição deverá ser procedida, na presença da Fiscalização, assim que concluída a
perfuração.
8.3 Todo e qualquer serviço a ser pago deve constar obrigatoriamente no contrato do SAMAE, com discriminação, quantidades e
unidades previstas em relação quantitativa, perfeitamente definida de acordo com as especificações vigentes e/ou complementares
que se fizerem necessárias.
8.4 Os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada só serão pagos quando efetivamente entregues, aplicados, instalados,
ou de acordo com o prescrito no Edital de Licitação.
8.5 Na ocorrência de serviços extracontratuais, estes devem ser inseridos no final da folha de medição da unidade construtiva
correspondente.
9. DA ACEITAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 Os poços somente serão aceitos pelo SAMAE quando satisfeitas as seguintes condições:
 Todas as fases construtivas forem aprovadas pela fiscalização do SAMAE;
 Os equipamentos de perfuração e testes forem liberados pelo SAMAE;
 Tiver sido elaborado o Relatório conclusivo conforme padrão adotado pelo SAMAE; este relatório deverá ser aprovado
pelo Fiscal do SAMAE e ser assinado pelo responsável técnico da contratada.
9.2 A entrega dos poços será considerada aceita somente após ter sido conferida pela respectiva área solicitante e atendidas as
especificações e condições exigidas neste termo.
9.3 Realizada a entrega dos poços e verificado que foram realizadas de acordo com as condições deste termo, o recebimento será
atestado pelo SAMAE, por servidor designado.
9.4 Somente será atestado o recebimento se a licitante vencedora tiver atendido todas as condições especificadas neste termo de
referência, bem como as especificações apresentadas na sua proposta.
9.5 Em hipótese alguma será aceito o objeto em desacordo com as condições pactuadas ficando ao encargo da contratada o controle
de qualidade do fornecimento de sua responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para
correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados.
9.6 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:
a) com respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
c) com respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis;
d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
9.7 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do SAMAE deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
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10 CONDIÇÕES PRELIMINARES DE PERFURAÇÃO E TESTE
Condições Específicas de Perfuração
10.1 A perfuração deverá ser executada com perfuratriz adequada. Os diâmetros dos furos definidos no projeto deverão
ser obedecidos pela contratada e somente a fiscalização poderá autorizar qualquer alteração.
10.2 A contratada deverá registrar todas as ocorrências durante a perfuração, além daquelas previstas no diário de perfuração. A
verticalidade e alinhamento do furo deverão ser verificados sempre que a fiscalização julgar necessário.
10.3 Os custos com pescarias de ferramentas, recuperação de verticalidade e alinhamento, reparos e recomposição de serviços não
serão remunerados pelo SAMAE e serão de responsabilidade única da contratada.
10.4 Além dos equipamentos e ferramentas para perfuração, a contratada é obrigada a manter na obra um medidor elétrico de
nível, ou similar, para medidas diárias do nível estático.
11. REVESTIMENTO
11.1 O revestimento do poço é composto por tubos com diâmetros, granulometria e quantidades previstas e redimensionadas após
a perfuração se caso seja necessário.
11.2 No início do poço deverá ser colocada uma proteção sanitária com tubos geomecânicos (PVC) e argamassa de cimento e
areia.
11.3 A coluna de revestimento deverá ser colocada somente com a presença da fiscalização do SAMAE e de forma a não apresentar
nenhuma deformação. Inclusive considerando as partes de tubos geomecânicos.
12. ACABAMENTO
O acabamento do poço se compõe de todos os serviços complementares à proteção e conservação do poço.
a) Cimentação
12.1 Todos os poços serão cimentados com argamassa de maneira a formar uma proteção sanitária. Essa cimentação será feita no
espaço anular e nas profundidades que forem definidas pela fiscalização. A contratada será responsável por qualquer desvio do
poço que ocorrer com a execução dos serviços, devendo as correções serem feitas sem nenhum ônus para o SAMAE.
12.2 Após a cimentação, a execução de serviços no poço somente será permitida após um período mínimo de 12 horas quando
aplicados aditivos na argamassa.
b) Aplicação de cimento e areia
12.3 A cimentação será com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em volume.
c) Nata de cimento
12.4 A cimentação será feita com nata de cimento, constituída somente de cimento e água.
d) Laje de Proteção
12.5 Concluídos todos os serviços do poço, será executada uma laje de concreto simples envolvendo o tubo de revestimento, de
forma que o mesmo fique 70 cm (setenta centímetros) no mínimo acima da laje. A laje de proteção deverá ser executada com
espessura de 0,20 m e diâmetro de 1,0 m. A face superior da laje deverá ter um declive do centro para a borda.
13. GARANTIA DO SERVIÇO
13.1 A partir do início da execução dos serviços e pelo prazo e condições estipulados pelo contrato e pela lei, a contratada é a
única responsável pelos eventos decorrentes e relacionados aos serviços executados ou em execução.
13.2 Até a conclusão da perfuração e possíveis correções de defeitos, a contratada fica obrigada a manter, por sua conta e risco, as
instalações em perfeitas condições de conservação, funcionamento e segurança.
13.3 Os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada devem ter, no mínimo, o mesmo prazo de garantia dado pelo
fabricante. Esse prazo começará a fluir na data de instalação do material/equipamento.
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14. PAGAMENTO
14.1 Para efeito de pagamento, a contratada deverá encaminhar as notas fiscais de fatura ao Departamento de Compras para sua
conferência e posterior pagamento em dia pela contabilidade e tesouraria.
14.2 Os serviços prestados pela Contratada só serão pagos quando efetivamente aplicados, instalados, ou de acordo com o prescrito
no Edital de Licitação.
14.3 O número do CNPJ constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na documentação da empresa.
14.4 O pagamento será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, acompanhados
da respectiva Nota Fiscal.
14.5 O pagamento será realizado até o 10º dia útil após o recebimento da Nota Fiscal.
14.6 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez)
dias após a data de sua apresentação válida.
14.7 Caso os pagamentos não sejam efetuados nos prazos previstos, por culpa do SAMAE, o valor será atualizado monetariamente a
partir daquela data, até a do efetivo pagamento, pelo índice oficial de correção monetária adotado pelo Governo Federal na época.
14.8 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou
correção monetária.
14.9 O pagamento será através de depósito bancário, em conta corrente, em nome da contratada, no Banco que a mesma informou
em sua proposta.
14.10 Junto às Notas Fiscais a CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar Certidão Negativa de Débitos dos
Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS, sem as quais fica impossibilitada
a efetiva liquidação do pagamento.
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1 Efetuar à CONTRATADA os pagamentos, nas condições estabelecidas neste Instrumento.
15.2 Cumprir todas as obrigações assumidas e efetuando os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;
15.3 Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias;
15.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do presente termo, em especial quanto à aplicação de
sanções, alterações e repactuações da mesma;
15.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto, alertando o executor das falhas que porventura ocorram,
exigindo sua imediata correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade do Contratado;
15.6 Esclarecer as dúvidas e indagações do Contratado, por meio da fiscalização.
15.7 Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos
relacionados com este contrato.
15.8 Autorizar a perfuração e o licenciamento dos poços, mediante formulário a ser emitido pela CONTRATANTE e cujas cópias
deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de conferência e pagamento.
15.9 Dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na execução do Contrato e indicar
os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento.
15.10 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser solicitados pela CONTRATADA.
15.11 Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem à quantidade real entregue pela
CONTRATADA.
15.12 Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no contrato.
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1 A Contratada obriga-se a fornecer o objeto conforme as condições definidas no mesmo.
16.2 Em nenhuma hipótese serão aceitas a subcontratação total ou parcial dos mesmos.
16.3 A licitante vencedora ficará obrigada a entregar o objeto deste Termo de Referência nos preços e prazos estipulados.
16.4 Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização do SAMAE.
16.5 Permitir a fiscalização dos serviços e qualidade final por parte de representantes do CONTRATANTE ou de quem está
indicar, devidamente credenciados, fornecendo-lhes todas as informações solicitadas e atendendo prontamente às observações e
exigências apresentadas.
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16.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, conforme o art. 70 da Lei 8.666/93.
16.7 Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento do objeto contratual, de forma plena
e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao CONTRATANTE.
16.8 Observar as normas legais a que está sujeita para a execução do objeto e apresentar, sempre que solicitado, os documentos
que comprovem a procedência dos mesmos.
16.9 Ressarcir o SAMAE do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento do material
adquirido, exceto quando isso ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a sua ocorrência.
16.10 Exigir de seu pessoal e fiscalizar o uso de equipamento e materiais de segurança necessários à execução do objeto desta
licitação, bem como o cumprimento das normas e medidas de segurança.
16.11 Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do
trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização do fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer
vínculo empregatício.
16.12 Fornecer o objeto licitado de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes à legislação pertinente,
mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento
licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
16.13 Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a
terceiros, na execução do fornecimento objeto deste termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato
de haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.
16.14 A CONTRATADA deverá dar garantia dos equipamentos instalados pelo prazo mínimo da fabricante.
17. PENALIDADES
17.1 A licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes deste termo e compromissos em suas propostas,
ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente, justificados e comprovados a juízo da administração, aplicar-seão as seguintes penalidades, em função da natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda, as circunstâncias e o
interesse do SAMAE:
a) Advertência;
b) Multas:
I - Por entregar o poço fora do prazo pré-estabelecido pela contratante, determinados neste termo de referência. Multa de
5% (cinco por cento) do valor unitário do contrato;
II - Por não estar o poço de acordo com as especificações definidas neste termo de referência. Multa de 3% (três por cento)
do valor unitário do contrato;
III - Por não atender solicitação de informações da fiscalização do SAMAE, dentro dos prazos estipulados. Multa de 1%
(um por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência;
IV - Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização do SAMAE. Multa de 2% (dois por cento)
do valor unitário do contrato, por ocorrência;
V - Não atendimento às demais obrigações contratuais. Multa de 1% (um por cento) do valor unitário do contrato, por
irregularidade não especificada expressamente nas letras anteriores. A reincidência do não cumprimento de qualquer
obrigação determinada neste termo de referência sujeitará à contratada, a critério da fiscalização do SAMAE, as multas de
graduações mais elevadas, ou à rescisão contratual.
VI - Considera-se como preço unitário do contrato, para fins de incidências de multas, o valor da última fatura mensal.
VII - A soma das multas aplicadas sobre o valor da última fatura não poderá exceder o limite de 10% (dez por cento).
c) Responder por perdas e danos ocasionados ao SAMAE, os quais serão apurados em competente processo, levando em conta as
circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAMAE, enquanto perdurarem os motivos.
e) Suspensão temporária ao direito de licitar com o SAMAE, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02
(dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem
de Serviço.
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17.2 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de
Fornecedores do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra/MT, e, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei nº 8.666/93.
17.3 Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
17.4 As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa adjudicatária ou, se for o caso,
cobrada administrativa ou judicialmente;
17.5 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a
empresa adjudicatária da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAMAE;
17.6 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
17.7 Das sanções acima caberá o direito do contraditório e a ampla defesa.
18. CONDIÇÕES GERAIS
18.1 Os preços apresentados na proposta serão irreajustáveis, salvo os casos especificados no Edital de licitação.
18.2 Impostos, taxas e fretes devem estar inclusos nos preços ofertados.

Tangará da Serra – MT, 30 de setembro de 2021

______________________________________________
LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES
Engenheiro Civil
GERENTE TÉCNICO
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA
Ao
SAMAE DE TANGARÁ DA SERRA-MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021/SAMAE.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO
COM REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, EM PONTOS ESTRATÉGICOS DENTRO DO ATERRO SANITÁRIO
MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA- MT.
INÍCIO DA SESSÃO: 09/12/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS
Proposta que faz a empresa __________________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº
______________________________ e inscrição estadual nº __________________________________, estabelecida no(a)
___________________________________________, para atendimento do objeto destinado ao SAMAE de Tangará da Serra/MT,
em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2021/SAMAE.
Para tanto, oferecemos a esse órgão o preço para os itens a seguir indicados, observadas as especificações de que trata o Termo
de Referência conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital:
Este subitem refere-se à perfuração, materiais de revestimento, bem como mão de obra necessária para perfuração dos
poços tubulares profundos, objetos deste termo:
ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

UNID

01

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE
POÇOS
DE
MONITORAMENTO
COM
REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, SENDO
CADA UM COM 20 M DE PROFUNDIDADE EM
PONTOS
ESTRATÉGICOS
DENTRO
DO
ATERRO
SANITÁRIO
MUNICIPAL
DE
TANGARÁ DA SERRA- MT.

4 SV

MEDIA
VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

R$

R$

VALOR TOTAL

R$

ESPECIFICAÇÃO

QTD.

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

01

Mobilização/Deslocamento

1 UNID

R$

R$

02

Perfuração em 8.1/2 Polegadas para os 4 poços
Revestimento em plástico geomecânico DN 4pol’’
para os 4 poços
Cimentação, Laje de proteção sanitária e tampa de
proteção de poço

80 M

R$

R$

80 M

R$

R$

4 UNID

R$

R$

4 UNID

R$

R$

04 UNID

R$

R$
R$

ITEM

03
04

05

Perfil esquemático litológico e construtivo do poço de
monitoramento contendo escala vertical e descrição
litológica sob responsabilidade de profissional
legalmente habilitado.

Fornecimento e instalação de filtros e pré-filtros
VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL POR EXTENSO:
06
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A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da oferta da proposta, observado o disposto no
caput e parágrafo único do art. 110, da Lei nº 8.666/93.
Entregaremos os Itens em conforme as exigências do Edital, Termo de Referência e demais anexos.
Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do
Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, frete, seguros e encargos sociais.
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: ________________________________________________________
b) CGC (MF) nº: ___________________________ Insc. Estadual nº. _______________
c) Endereço: ______________________________________________________
d) Telefone fixo: ___________________ Celular:__________________ E-mail: ______________________
e) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________
f) Banco ___________ Agência nº:__________ Conta nº:____________________

De acordo com a legislação em vigor, eu, ___________________________, CPF/MF nº _________________________, declaro
estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Local/Data: ............, ............de..............de...............

.....................................................................
Assinatura e Carimbo
Representante da Empresa
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL, DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E MAQUINÁRIOS

A empresa ______________________, CNPJ____________ e Inscrição estadual _____________, situada na
___________________________, neste ato representada pelo seu __________________ Sr. _____________________, brasileiro,
casado, CPF ___________ RG ________________, para fins de participação na PREGÃO ELETRÔNICO Nº
063/2021/SAMAE, DECLARA, sob as penas da Lei, que a mesma possui disponibilidade de pessoal, de veículos, maquinários e
equipamentos adequados e com condições para executar o objeto da presente licitação e que, caso seja vencedora do referido
certame licitatório, colocará à disposição do Contratante para prestação dos serviços objeto desta licitação.

Declara ainda, que o Sr. ________________________________ brasileiro, casado, CPF __________________ RG
___________________, Registro no Conselho de Classe _______________, será o Responsável Técnico da Licitante para a
participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021/SAMAE, caso seja vencedora o mesmo se compromete a acompanhar
e estar disponível para execução do Objeto Licitado em conformidade com o Edital e seus anexos.

Declara ainda, estar ciente das obrigações constantes no edital, na minuta contratual, no Termo de Referência, e demais anexos do
Edital, sendo que concorda com estas disposições.

E por ser verdade, firmamos a presente.

Local/Data: ............, ............de..............de...............

Assinatura
Nome do Responsável Técnico

Assinatura
Nome do Representante da Empresa

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo Responsável Técnico e pelo representante legal da Empresa.
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N. XX/SAMAE/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 104/2021/SAMAE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2021/SAMAE
Pelo presente instrumento, o SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA
SERRA/MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº. 06.068.089/0001-04, localizado na Avenida Brasil,
nº 2350-E, Paço Municipal - Anexo, Jardim Europa, na cidade de Tangará da Serra, neste ato representado pelo seu Diretor Geral
_________________, brasileiro, portador da Cédula de Identidade – RG nº _______________ e CPF/MF nº __________________
residente e domiciliado nesta cidade de Tangará da Serra/MT, aqui denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a
EMPRESA, representada por NOME DO REPRESENTANTE, portador do RG: _____________ e o CPF: __________,
doravante denominada CONTRATADA, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2021/SAMAE,
tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS DE
MONITORAMENTO COM REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, EM PONTOS ESTRATÉGICOS DENTRO DO
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA- MT, nas quantidades estimadas na CLÁUSULA
PRIMEIRA DESTE CONTRATO, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, atendendo as condições
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes do presente documento, sujeitando-se as partes às normas constantes das
Leis nº 8.666/1993, 10.520/2002 e do Decreto nº 10.024/2019, com suas respectivas alterações e demais normas aplicáveis,
acordam celebrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO
1.1 O presente contrato tem por objeto assegurar o compromisso da contratação entre o SAMAE e a empresa vencedora do certame
licitatório referente ao CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS DE
MONITORAMENTO COM REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, EM PONTOS ESTRATÉGICOS DENTRO DO
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA- MT, conforme exigências do Edital e seus anexos, e
tabela de preço dos vencedores, como consta abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

UNID

01

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE
POÇOS
DE
MONITORAMENTO
COM
REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, SENDO
CADA UM COM 20 M DE PROFUNDIDADE EM
PONTOS
ESTRATÉGICOS
DENTRO
DO
ATERRO
SANITÁRIO
MUNICIPAL
DE
TANGARÁ DA SERRA- MT.

4 SV

MEDIA
VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

R$

R$

VALOR TOTAL

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

R$

QTD.

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

1 UNID

R$

R$

01

Mobilização/Deslocamento

02

Perfuração em 8.1/2 Polegadas para os 4 poços

80 M

R$

R$

03

Revestimento em plástico geomecânico DN 4pol’’
para os 4 poços

80 M

R$

R$
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04

Cimentação, Laje de proteção sanitária e tampa de
proteção de poço

05

Perfil esquemático litológico e construtivo do poço de
monitoramento contendo escala vertical e descrição
litológica sob responsabilidade de profissional
legalmente habilitado.

06

Fornecimento e instalação de filtros e pré-filtros

4 UNID

R$

R$

4 UNID

R$

R$

04 UNID

R$

R$

VALOR TOTAL:

R$

VALOR TOTAL POR EXTENSO:
1.2 O fornecimento do objeto deste contrato, obedecerá o estipulado neste instrumento, bem como às disposições constantes dos
documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato.
1.3 Além das obrigações legais, regulamentares e demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a licitante
adjudicatária a cumprir as exigências legais estabelecidas.
1.4 - Conforme artigo 86 § 3º da Lei 8.666/93, em casos de descumprimento das exigências, a multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTRATO
2.1 Homologado o procedimento, será adjudicado ao primeiro classificado, pelo MENOR PREÇO GLOBAL;
2.2 A Assessoria Jurídica convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar para, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar o Contrato, cuja minuta integra este Edital (ANEXO IV),
sob pena de decair do direito ao Contrato, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidades legais, além de que a entrega destes
materiais está estritamente vinculada à referida assinatura, bem como sua publicação legal.
2.2.1 O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Departamento Jurídico.
2.2.1.1 A recusa injustificada das empresas indicadas para assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido neste
artigo, propiciará a aplicação das penalidades legais.
2.2.1.1.1 Considera-se recusa injustificada, o não comparecimento do(s) proponente(s), no prazo fixado no presente
edital.
2.3 - O presente Contrato tem por fundamento legal o disposto na Lei Federal n. 8.666/93, e demais legislações em vigor, e o que
consta nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2021/SAMAE e os termos do Edital e anexos da PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 063/2021/SAMAE ao qual se vincula.
2.4 - É facultada a CONTRATANTE, quando a empresa convocada não comparecer para assinar o termo de contrato no prazo e nas
condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e seus
parágrafos da Lei Federal n. 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO, SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS E
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
3.1. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente Contrato, respeitadas
as disposições da Lei Federal 8.666/93.
3.2 A Contratada obrigar-se-á a aceitar os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários nos serviços em até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial contratado, atualizado, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º 8.666/93.
3.3 Com fulcro no art. 65, §2º da Lei 8.666/93, as supressões não poderão exceder os limites acima mencionados, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
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3.4 Os preços contratados não sofrerão reajuste no período correspondente a 12 (doze) meses.
3.5 Vencido o prazo do contrato para a execução dos serviços por fato de que não tenha dado causa a CONTRATADA, na
ocorrência de fato superveniente a apresentação da proposta e que afete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato o mesmo poderá
ser objeto de revisão, até a recuperação do limite de equilíbrio.
3.6 Os preços dos serviços objeto deste Contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data
limite da apresentação das propostas ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros ocorrido,
poderão ser reajustados, mediante solicitação da contratada, utilizando-se a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor), salvo negociação entre as partes, e requisitos para a concessão e preclusão.
3.7 Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços contratados, correrão por conta
exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na possibilidade de reajuste prevista, deverá a contratada requerer sua aplicação no prazo
oportuno, considerando cada anualidade, com o demonstrativo de valores, índice e cálculos respectivos, sob pena de preclusão,
aceitando a continuação dos termos e preços originais.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso a CONTRATADA pratique qualquer ato que infira em seu consentimento na continuação do
contrato sem a aplicação do reajuste, como no caso de assinatura de termo para prorrogação sem o requerimento do reajuste ou
ressalva de seu direito em requerê-lo, aplicar-se-á o instituto do parágrafo anterior.
PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos existentes, os preços
sobre os quais incidirem esses tributos serão revistos a partir da época em que ocorrer a alteração da legislação tributária,
aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços da maneira apropriada.
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESCISÕES DO CONTRATO
4.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78, com as consequências indicadas no art.
80, da Lei Federal Nº 8.666/93 e as demais condições estipuladas no edital e seus anexos.
4.2 A inexecução total ou parcial deste Contrato dá ensejo à sua rescisão, pela parte inocente, e acarretará as consequências
previstas neste Instrumento e na legislação pertinente.
4.2.1 Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pelo CONTRATANTE:
4.2.1.1 O não cumprimento do prazo contratual;
4.2.1.2 O não cumprimento de cláusulas das especificações constantes do Termo de Referência, Edital e seus anexos;
4.2.1.4 O atraso injustificado na entrega dos materiais;
4.2.1.5 O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para acompanhar e fiscalizar esse contrato;
4.2.1.6 O cometimento reiterado de faltas nos itens entregues;
4.2.1.7 A decretação de falência;
4.2.1.8 A dissolução da sociedade;
4.2.1.9 Razões de interesse do Serviço Público.
4.2.2 Constituem motivos para rescisão deste contrato pela CONTRATADA:
4.2.2.1 A supressão ou aumento de dos materiais, por parte do CONTRATANTE, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;
4.2.2.2 O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos a materiais já
recebidos e faturados.
4.2.2.4 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
4.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa
CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DO FORNECIMENTO DO OBJETO
5.1 Os serviços serão prestados dentro da área do aterro sanitário, no perímetro urbano de Tangará da Serra – MT, conforme a
Figura 01 abaixo.
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Figura 01: Localização da área do aterro sanitário.
5.2 Em todos os casos o deslocamento de maquinário e de funcionários necessários será por conta da contratada.
5.3 O fornecedor dos serviços de mão de obra sujeitar-se-á à fiscalização da prestação dos serviços, reservando-se ao SAMAE o
direito de não proceder o recebimento, caso não encontre os mesmos em conformidade com a quantidade e especificações contidas
neste termo de referência e seus anexos.
5.4 A empresa deverá apresentar os funcionários devidamente uniformizados e também com identificação da contratada.
5.5 A empresa deverá fornecer equipamentos e materiais de segurança aos seus funcionários.
5.6 O transporte do equipamento da empresa até o local dos serviços será por conta e risco do licitante vencedor.
5.7 Constitui obrigação do licitante vencedor o fornecimento de operador, combustível, lubrificantes, manutenção, alimentação,
transporte e outras que porventura forem necessárias, sem quaisquer ônus adicionais ao SAMAE – Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto.
5.8 Para cada item será expedida Ordem de Serviço, constando o equipamento desejado e os serviços a serem executados.
5.9 O prazo para entrega da Autorização de Perfuração e início do serviço será de 30 (trinta) dias após a Ordem de
Execução deste serviço.
5.10 O prazo para a entrega de cada poço com o devido encamisamento e projetos será de 10 (dez) dias após a Ordem de
Execução deste serviço.
5.11 O presente Contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser concedida a
prorrogação, devidamente justificada e aceita pelo SAMAE.
CLÁUSULA SEXTA – INSTALAÇÕES DA OBRA/SERVIÇOS E DA EXECUÇÃO DO TRABALHO
6.1 A contratada é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em perfeitas condições de conservação, limpeza,
pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou no contrato.
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6.2 As condições de suprimento de energia elétrica e de abastecimento de água, independentemente da existência das companhias
concessionárias de energia elétrica e de abastecimento de água e de seus regulamentos operacionais, devem ser garantidas pela
contratada, não sendo aceito a invocação de qualquer motivo ou pretexto pela falta ou insuficiência dos mesmos.
6.3 O entulho e outros materiais resultantes de escavações, perfurações e demolições inaproveitáveis na obra ou instalações devem
ser removidos pela contratada imediatamente ou durante o andamento dos trabalhos. A sua destinação final deve obedecer a
legislação ambiental vigente, cabendo à contratada a obtenção da licença ambiental junto aos órgãos competentes. No caso de
reaproveitamento dos referidos materiais, a contratada fica obrigada a transportá-los para o depósito ou locais indicados pelo
SAMAE.
6.4. Concluídos os serviços e antes da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços prestados, a contratada deve
remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra para local adequado.
6.5. EXECUÇÃO DO TRABALHO
a) Aspectos gerais
6.5.1 Os serviços a serem executados deverão seguir os expostos nas especificações do edital e normas brasileiras.
6.5.2 A contratada deve executar os serviços empregando mão de obra habilitada, técnica e materiais rigorosamente enquadrados
nas especificações estabelecidas pela referida normal.
6.5.3 Correrão à expensas da contratada e sem direito a qualquer indenização ou prazo, a correção e reconstituição de qualquer
serviço ou instalação realizada inadequadamente, como ainda, se for o caso, a substituição de material inadequado ou de má
qualidade.
b) Andamento do serviço
6.5.4 Antes do início de qualquer serviço referente à perfuração, deverão estar reunidos e organizados no local de trabalho todo o
pessoal, materiais, equipamentos, acessórios e ferramentas necessárias e suficientes para garantir sua execução e continuidade da
perfuração sem interrupção e dentro da melhor técnica, até sua conclusão.
6.5.5 O SAMAE tem pleno direito e autoridade para suspender unilateralmente os serviços por meio que julgar conveniente,
quando forem suscitados motivos técnicos, de segurança e outros que justifiquem tal procedimento. A suspensão dos serviços será
pelo tempo que o SAMAE julgar conveniente e somente com sua autorização poderão ser reiniciados, sem prejuízos e nem
acréscimo de despesas ao SAMAE.
6.5.6 A contratada não poderá executar nenhum serviço sem a autorização prévia do SAMAE, salvo os de emergência, necessários
a estabilidade ou segurança da obra, de edificações vizinhas, do pessoal nela envolvido, do público, do funcionamento normal dos
serviços públicos considerados essenciais. Tais serviços somente serão aceitos como de emergência se assim forem caracterizados
posteriormente pelo SAMAE. Os serviços de emergência, assim caracterizados posteriormente ou previamente autorizados pelo
SAMAE, serão quantificados e medidos de acordo com a qualificação de mão de obra e quantidades de materiais e equipamentos
utilizados, sempre dentro das especificações, normas e procedimentos do SAMAE.
6.5.7 Todo trabalho em horário extraordinário, não programado inicialmente, mas consequente de atraso do cronograma será
considerado, para efeito de faturamento, como executado nos horários normais de trabalho. Correrão por conta exclusiva da
contratada os acréscimos das despesas e eventuais prejuízos.
6.5.8 Caberá à contratada solicitar a permissão do SAMAE e das autoridades competentes para a realização de trabalho em horário
extraordinário.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1 Os técnicos de segurança do trabalho, membros da CIPA, monitores e fiscais de obras pertencentes ao quadro do SAMAE
estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender serviços, sempre que forem constatadas infrações à segurança no
trabalho, inclusive quanto à obrigatoriedade no uso de Equipamento de Proteção Individual.
Atuação da fiscalização
7.2 O técnico da contratada responsável pelo acompanhamento da perfuração deverá monitorar diariamente o preenchimento do
Boletim de Sondagem, no qual deverão ser informados, pelo menos:
 Dados precisos sobre as formações geológicas atravessadas;
 Dados básicos para a complementação do poço;
 Registro continuo das operações, tais como: Diâmetros da perfuração executada, metros perfurados e profundidade total
do poço no fim da jornada de trabalho, material perfurado e avanço da penetração, profundidade do nível de água no
início e no fim da jornada de trabalho, indicação correta dos níveis produtores, dados para manutenção preventiva do
poço como um todo.
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7.3 A amostragem dos materiais atravessados deverá ser efetuada rigorosamente nas profundidades determinadas nas
especificações construtivas. Serão registrados os trechos em que ocorrerem desmoronamento e afinamentos de fluido de
perfuração.
7.4 Durante a perfuração na rocha sã, caso seja encontrada alguma estrutura com ou sem água, que cause
desmoronamento de pedaços de rocha ou material fino que comprometa a qualidade do poço, será necessário proceder o
alargamento do furo. Em qualquer situação estas mudanças de diâmetros deverão ser acompanhadas e autorizadas pela
fiscalização.
7.5 A Contratada deverá apresentar um relatório técnico dos serviços concluídos para cada poço, em papel (três vias) e em forma
digital (pen drive), contendo as seguintes informações:
 Ficha de características técnicas;
 Perfil litológico e construtivo do poço;
 Histórico da perfuração do poço;
 Condições de exploração do poço;
7.6 A FISCALIZAÇÃO informará oficialmente à Contratante, quaisquer serviços ou ações que estiverem em desacordo com o
CONTRATO. Informará ainda à CONTRATADA, oficialmente, as ações corretivas necessárias, ficando a CONTRATADA na
obrigação do acato dessas ações, no tempo determinado, sob pena de suspensão do CONTRATO.
7.7 A FISCALIZAÇÃO terá livre acesso as informações por parte da CONTRATADA que comprovem o atendimento às
solicitações feitas.
7.8 Cabe à FISCALIZAÇÃO verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulado qualquer penalidade contratual. A
FISCALIZAÇÃO informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em
caso de multa, a indicação do seu valor.
7.9 A CONTRATADA deverá colocar à disposição do SAMAE todos os meios de qualquer natureza, necessários e aptos a permitir
a rápida e eficiente medição da perfuração e inspeção das instalações. Tudo isto independe das medições realizadas para efeito de
faturamento, e ainda, independentemente do estado da perfuração e do canteiro de trabalho, sejam quais forem o acontecimento,
o horário e as condições meteorológicas.
7.10 A contratada aceitará integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação, controle, testes e medição adotados
pelo SAMAE em todo e qualquer serviço/operação referente à perfuração.
7.11 A existência e a atuação da fiscalização do SAMAE em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da
contratada no que concerne às obras e suas implicações, Código Civil e demais leis regulamentares vigentes.
7.12 Os testes finais dos serviços executados, que deverão ser realizados de acordo com a metragem estipulada em projeto ou de
acordo com a orientação dos técnicos responsáveis do SAMAE, quando da conclusão da perfuração deverão ser acompanhados
pela fiscalização do SAMAE.
7.13 A medida exata da profundidade do poço somente será reconhecida quando feita na presença da fiscalização.
b) Atribuições e direitos dos fiscais do SAMAE
7.14 O SAMAE através de seus fiscais terá o direito de exigir que a contratada execute os trabalhos obedecendo ao contrato e às
especificações, além de:
 Participar das medições dos trabalhos executados;
 Rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as normas, com a melhor técnica consagrada pelo uso
e com as modificações determinadas pelo SAMAE, a seu critério exclusivo;
 Ter livre acesso às obras e serviços e às informações que forem julgadas necessárias ao bom desempenho da fiscalização,
mesmo que estejam de posse da contratada;
 Determinar a prioridade de serviços e controlar as condições de trabalho;
 Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir serviços contratados, desde que isto se mostre necessário ao desempenho
técnico-econômico das obras em execução, sempre em atendimento ao disposto nas leis vigentes;
 Exigir da contratada o aumento do número ou capacidades dos equipamentos, caso seja constatada a sua inadequação
para conduzir os serviços conforme especificado, ou exigir maior número de equipamentos para recuperar atrasos de
cronograma;
 Exigir da contratada o aumento na quantidade de mão de obra especializada ou não, conforme for conveniente, para
aumentar a produção ou melhorar a qualidade dos serviços;
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Ordenar imediata retirada do local, de empregado da contratada que dificultar a sua ação fiscalizadora;
Exigir da contratada o fornecimento dos EPIs e EPCs para todos empregados, bem como ordenar o afastamento daquele
não esteja fazendo uso adequado dos mesmos.
Sustar qualquer serviço que esteja fora das especificações;
Solicitar da contratada prova do cumprimento de suas obrigações sociais, legais e trabalhistas;
Ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais das obras, de todo e qualquer material que for rejeitado por inspeção
ou ensaio realizado pelo SAMAE;
Acompanhar e controlar a execução dos trabalhos no sentido de evitar danos pessoais ou materiais, causados a terceiros
quando do emprego de explosivos;
Verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital de Licitação e do Contrato e seus anexos.

c) Transporte e destinação de resíduos
7.15 Os resíduos gerados durante a execução das obras de construção dos poços deverão ser destinados e transportados
corretamente.
7.16 Os resíduos provenientes da perfuração poderão ser espalhados no próprio canteiro de obras desde que autorizado pela
Fiscalização e, os resíduos estranhos ao meio e/ou contaminantes deverão ter destinação adequada às suas características.
d) Entrega dos serviços
7.17 A entrega dos poços do presente termo, serão efetuadas diretamente ao SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto de Tangará da Serra/MT, e atestado por servidor, desta Autarquia, designado para esse fim, representando este o
SAMAE.
7.18 O representante do SAMAE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento e a instalação,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES E DA ACEITAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1 A medição será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na regulamentação de preços e especificações. Os serviços
previstos no orçamento contratado e/ou autorizados formalmente pelo SAMAE serão medidos, desde que totalmente executados
de acordo com as especificações.
8.2 A medição da perfuração se fará pelo levantamento da profundidade efetivamente escavada, no diâmetro indicado neste termo
de referência, expressa em metros lineares. Tal medição deverá ser procedida, na presença da Fiscalização, assim que concluída a
perfuração.
8.3 Todo e qualquer serviço a ser pago deve constar obrigatoriamente no contrato do SAMAE, com discriminação, quantidades e
unidades previstas em relação quantitativa, perfeitamente definida de acordo com as especificações vigentes e/ou complementares
que se fizerem necessárias.
8.4 Os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada só serão pagos quando efetivamente entregues, aplicados, instalados,
ou de acordo com o prescrito no Edital de Licitação.
8.5 Na ocorrência de serviços extracontratuais, estes devem ser inseridos no final da folha de medição da unidade construtiva
correspondente.
8.6 Os poços somente serão aceitos pelo SAMAE quando satisfeitas as seguintes condições:
 Todas as fases construtivas forem aprovadas pela fiscalização do SAMAE;
 Os equipamentos de perfuração e testes forem liberados pelo SAMAE;
 Tiver sido elaborado o Relatório conclusivo conforme padrão adotado pelo SAMAE; este relatório deverá ser aprovado
pelo Fiscal do SAMAE e ser assinado pelo responsável técnico da contratada.
8.7 A entrega dos poços será considerada aceita somente após ter sido conferida pela respectiva área solicitante e atendidas as
especificações e condições exigidas neste termo.
8.8 Realizada a entrega dos poços e verificado que foram realizadas de acordo com as condições deste termo, o recebimento será
atestado pelo SAMAE, por servidor designado.
8.9 Somente será atestado o recebimento se a licitante vencedora tiver atendido todas as condições especificadas neste termo de
referência, bem como as especificações apresentadas na sua proposta.

37
Samae – GAD/GADF/GCOM/GOPE/GTEC – Av. Brasil, N° 2350-E Jd. Europa (Anexo à Prefeitura) | 78300-000 – Tangará da Serra – MT
(65) 3311-6500/6504 / www.samaetga.com.br / e-mail: licitacao@samaetga.com.br

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 06.068.089/0001-04 Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100 de 29 de dezembro de 2003

8.10 Em hipótese alguma será aceito o objeto em desacordo com as condições pactuadas ficando ao encargo da contratada o
controle de qualidade do fornecimento de sua responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas
para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados.
8.11 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:
a) com respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
c) com respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis;
d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
8.12 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do SAMAE deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES PRELIMINARES DE PERFURAÇÃO
a) Condições Específicas de Perfuração
9.1 A perfuração deverá ser executada com perfuratriz adequada. Os diâmetros dos furos definidos no projeto deverão ser
obedecidos pela contratada e somente a fiscalização poderá autorizar qualquer alteração.
9.2 A contratada deverá registrar todas as ocorrências durante a perfuração, além daquelas previstas no diário de perfuração. A
verticalidade e alinhamento do furo deverão ser verificados sempre que a fiscalização julgar necessário.
9.3 Os custos com pescarias de ferramentas, recuperação de verticalidade e alinhamento, reparos e recomposição de serviços não
serão remunerados pelo SAMAE e serão de responsabilidade única da contratada.
9.4 Além dos equipamentos e ferramentas para perfuração, a contratada é obrigada a manter na obra um medidor elétrico de nível,
ou similar, para medidas diárias do nível estático.
9.5 REVESTIMENTO
9.5.1 O revestimento do poço é composto por tubos com diâmetros, granulometria e quantidades previstas e redimensionadas após
a perfuração se caso seja necessário.
9.5.2 No início do poço deverá ser colocada uma proteção sanitária com tubos geomecânicos (PVC) e argamassa de cimento e
areia.
9.5.3 A coluna de revestimento deverá ser colocada somente com a presença da fiscalização do SAMAE e de forma a não
apresentar nenhuma deformação. Inclusive considerando as partes de tubos geomecânicos.
9.6. ACABAMENTO
O acabamento do poço se compõe de todos os serviços complementares à proteção e conservação do poço.
a) Cimentação
9.6.1 Todos os poços serão cimentados com argamassa de maneira a formar uma proteção sanitária. Essa cimentação será feita no
espaço anular e nas profundidades que forem definidas pela fiscalização. A contratada será responsável por qualquer desvio do
poço que ocorrer com a execução dos serviços, devendo as correções serem feitas sem nenhum ônus para o SAMAE.
9.6.2 Após a cimentação, a execução de serviços no poço somente será permitida após um período mínimo de 12 horas quando
aplicados aditivos na argamassa.
b) Aplicação de cimento e areia
9.6.3 A cimentação será com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em volume.
c) Nata de cimento
9.6.4 A cimentação será feita com nata de cimento, constituída somente de cimento e água.
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d) Laje de Proteção
9.6.5 Concluídos todos os serviços do poço, será executada uma laje de concreto simples envolvendo o tubo de revestimento, de
forma que o mesmo fique 70 cm (setenta centímetros) no mínimo acima da laje. A laje de proteção deverá ser executada com
espessura de 0,20 m e diâmetro de 1,0 m. A face superior da laje deverá ter um declive do centro para a borda.
9.7. GARANTIA DO SERVIÇO
9.7.1 A partir do início da execução dos serviços e pelo prazo e condições estipulados pelo contrato e pela lei, a contratada é a
única responsável pelos eventos decorrentes e relacionados aos serviços executados ou em execução.
9.7.2 Até a conclusão da perfuração e possíveis correções de defeitos, a contratada fica obrigada a manter, por sua conta e risco,
as instalações em perfeitas condições de conservação, funcionamento e segurança.
9.7.3 Os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada devem ter, no mínimo, o mesmo prazo de garantia dado pelo
fabricante. Esse prazo começará a fluir na data de instalação do material/equipamento.
CLÁUSULA DECIMA – DA DOTAÇÃO
10.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do
exercício de 2021 e terão a seguinte classificação orçamentária:
2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DO SAMAE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –PESSOA JURÍDICA
10.2 - Para o ano subsequente, será utilizada dotação específica daquele exercício.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
11.1 Para efeito de pagamento, a contratada deverá encaminhar as notas fiscais de fatura ao Departamento de Compras para sua
conferência e posterior pagamento em dia pela contabilidade e tesouraria.
11.2 Os serviços prestados pela Contratada só serão pagos quando efetivamente aplicados, instalados, ou de acordo com o prescrito
no Edital de Licitação.
11.3 O número do CNPJ constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na documentação da empresa.
11.4 O pagamento será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, acompanhados
da respectiva Nota Fiscal.
11.5 O pagamento será realizado até o 10º dia útil após o recebimento da Nota Fiscal.
11.6 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez)
dias após a data de sua apresentação válida.
11.7 Caso os pagamentos não sejam efetuados nos prazos previstos, por culpa do SAMAE, o valor será atualizado monetariamente a
partir daquela data, até a do efetivo pagamento, pelo índice oficial de correção monetária adotado pelo Governo Federal na época.
11.8 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou
correção monetária.
11.9 O pagamento será através de depósito bancário, em conta corrente, em nome da contratada, no Banco que a mesma informou
em sua proposta.
11.10 Junto às Notas Fiscais a CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar Certidão de regularidade de Débitos
dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão de Regularidade de Débito do FGTS e INSS, sem as quais fica
impossibilitada a efetiva liquidação do pagamento.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 Efetuar à CONTRATADA os pagamentos, nas condições estabelecidas neste Instrumento.
12.2 Cumprir todas as obrigações assumidas e efetuando os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;
12.3 Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias;
12.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do presente termo, em especial quanto à aplicação de
sanções, alterações e repactuações da mesma;
12.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto, alertando o executor das falhas que porventura ocorram,
exigindo sua imediata correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade do Contratado;
12.6 Esclarecer as dúvidas e indagações do Contratado, por meio da fiscalização.
12.7 Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos
relacionados com este contrato.
12.8 Autorizar a perfuração e o licenciamento dos poços, mediante formulário a ser emitido pela CONTRATANTE e cujas cópias
deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de conferência e pagamento.
12.9 Dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na execução do Contrato e indicar
os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento.
12.10 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser solicitados pela CONTRATADA.
12.11 Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem à quantidade real entregue pela
CONTRATADA.
12.12 Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1 A Contratada obriga-se a fornecer o objeto conforme as condições definidas no mesmo.
13.2 Em nenhuma hipótese serão aceitas a subcontratação total ou parcial dos mesmos.
13.3 A licitante vencedora ficará obrigada a entregar o objeto deste Termo de Referência nos preços e prazos estipulados.
13.4 Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização do SAMAE.
13.5 Permitir a fiscalização dos serviços e qualidade final por parte de representantes do CONTRATANTE ou de quem está
indicar, devidamente credenciados, fornecendo-lhes todas as informações solicitadas e atendendo prontamente às observações e
exigências apresentadas.
13.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, conforme o art. 70 da Lei 8.666/93.
13.7 Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento do objeto contratual, de forma plena
e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao CONTRATANTE.
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13.8 Observar as normas legais a que está sujeita para a execução do objeto e apresentar, sempre que solicitado, os documentos
que comprovem a procedência dos mesmos.
13.9 Ressarcir o SAMAE do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento do material
adquirido, exceto quando isso ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a sua ocorrência.
13.10 Exigir de seu pessoal e fiscalizar o uso de equipamento e materiais de segurança necessários à execução do objeto desta
licitação, bem como o cumprimento das normas e medidas de segurança.
13.11 Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do
trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização do fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer
vínculo empregatício.
13.12 Fornecer o objeto licitado de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes à legislação pertinente,
mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento
licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
13.13 Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a
terceiros, na execução do fornecimento objeto deste termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato
de haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.
13.14 A CONTRATADA deverá dar garantia dos equipamentos instalados pelo prazo mínimo da fabricante.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
14.1 A licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes deste termo e compromissos em suas propostas,
ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente, justificados e comprovados a juízo da administração, aplicar-seão as seguintes penalidades, em função da natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda, as circunstâncias e o
interesse do SAMAE:
a) Advertência;
b) Multas:
I - Por entregar o poço fora do prazo pré-estabelecido pela contratante, determinados neste termo de referência. Multa de
5% (cinco por cento) do valor unitário do contrato;
II - Por não estar o poço de acordo com as especificações definidas neste termo de referência. Multa de 3% (três por cento)
do valor unitário do contrato;
III - Por não atender solicitação de informações da fiscalização do SAMAE, dentro dos prazos estipulados. Multa de 1%
(um por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência;
IV - Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização do SAMAE. Multa de 2% (dois por cento)
do valor unitário do contrato, por ocorrência;
V - Não atendimento às demais obrigações contratuais. Multa de 1% (um por cento) do valor unitário do contrato, por
irregularidade não especificada expressamente nas letras anteriores. A reincidência do não cumprimento de qualquer
obrigação determinada neste termo de referência sujeitará à contratada, a critério da fiscalização do SAMAE, as multas de
graduações mais elevadas, ou à rescisão contratual.
VI - Considera-se como preço unitário do contrato, para fins de incidências de multas, o valor da última fatura mensal.
VII - A soma das multas aplicadas sobre o valor da última fatura não poderá exceder o limite de 10% (dez por cento).
c) Responder por perdas e danos ocasionados ao SAMAE, os quais serão apurados em competente processo, levando em conta
as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAMAE, enquanto perdurarem os motivos.
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e) Suspensão temporária ao direito de licitar com o SAMAE, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo
de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais
de uma Ordem de Serviço.
14.2 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de
Fornecedores do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra/MT, e, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei nº 8.666/93.
14.3 Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
14.4 As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa adjudicatária ou, se for o caso,
cobrada administrativa ou judicialmente;
14.5 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a
empresa adjudicatária da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAMAE;
14.6 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
14.7 Das sanções acima caberá o direito do contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
15.1 - Alterações do Contrato original que venham a ser necessária serão incorporadas ao Contrato durante sua vigência, mediante
termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Contratante:
a) Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos, ou do Termo de Referência, para melhor adequação
técnica do objeto;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até
o limite permitido na forma do artigo 65, §1º da Lei n° 8.666/93, do valor inicial do Contrato ou instrumento equivalente.
II - por acordo entre as partes:
a) Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das partes;
b) Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de inaplicabilidade dos termos do
Contrato original;
c) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao Cronograma fixado, sem correspondente contraprestação da
execução do objeto.
§1º - Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão fixados mediante acordo entre
as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.
§2º - No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver adquirido os materiais, ou se já os tiver
adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser pagos pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão,
desde que regularmente comprovados.
§3º - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS,
de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.
§4º - Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE deverá
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico-Financeiro inicial.
III - Durante todo o período de execução do Contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio dos preços fixados neste
Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços
depreciados viole princípios administrativos.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
16.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato dá ensejo à sua rescisão, pela parte inocente, e acarretará as consequências
previstas neste Instrumento e na legislação pertinente;
16.1.1 - Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pelo CONTRATANTE:
16.1.1.1 - O não cumprimento do prazo contratual;
16.1.1.2 - O não cumprimento de cláusulas das especificações constantes do Termo de Referência, Edital e seus anexos;
16.1.1.3 - A lentidão na execução das obras/serviços, que leve ao CONTRATANTE a presumir sua não conclusão no prazo
contratual;
16.1.1.4 - O atraso injustificado no início dos serviços;
16.1.1.5 - A paralisação injustificada dos serviços;
16.1.1.6 - O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços;
16.1.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;
16.1.1.8 - A decretação de falência;
16.1.1.9 - A dissolução da sociedade;
16.1.1.10 - Razões de interesse do Serviço Público.
16.1.2 - Constituem motivos para rescisão deste contrato pela CONTRATADA:
16.1.2.1 - A supressão ou aumento de serviços, por parte do CONTRATANTE, acarretando modificações do valor inicial do
Contrato, além do limite permitido em lei;
16.1.2.2 - O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos a serviços já
recebidos e faturados.
16.1.2.3 - A não liberação, por parte do CONTRATANTE, da área necessária para execução dos serviços;
16.1.2.4 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
16.2 - A rescisão deste Contrato será feita, por ato unilateral e escrito do:
a) CONTRATANTE, na ocorrência de quaisquer dos casos enumerados nos sub-itens 16.1.1.1 a 16.1.1.10;
b) CONTRATADA, na ocorrência de quaisquer dos casos enumerados nos sub-itens 16.1.2.1 a 16.1.2.4.
§7º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO
17.1 - Em nenhuma hipótese será aceita a subcontratação do todo ou em parte do objeto do Processo Licitatório sem a autorização
da Administração, conforme especificado no item 13.2 do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
18.1 - Após a publicação do resultado do certame e, não havendo interposição de recursos nos termos do art. 109 da lei n° 8.666/93,
decorridos cinco dias úteis, a licitação poderá ser homologada e o objeto poderá ser adjudicado à empresa vencedora.
18.2 - Homologado o procedimento licitatório, o Setor Jurídico do SAMAE convocará a licitante vencedora para assinatura do
contrato, nos termos da minuta constante dos Anexos do presente edital, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
convocação.
18.3 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.
18.4 Conforme artigo 86 § 2º da Lei 8.666/93, a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do respectivo contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE
FORNECIMENTO
19.1 As aquisições do objeto do presente Contrato serão autorizadas pelo Ordenador de Despesas do SAMAE.
19.2 A solicitação de fornecimento deverá ser realizada durante o prazo de validade do Contrato objeto deste Pregão.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO CANAL DE COMUNICAÇÃO
20.1 DA CONTRATADA:
a) Telefone:
b) Setor de vendas:
c) Setor de assistência:
20.2 DA CONTRATANTE:
a) Assessoria jurídica: (65) 3311.6515 – juridico@samaetga.com.br;
b) Recepção do setor administrativo: (65) 3311.6500/ 3311.6520;
c) Coordenação de compras: (65) 3311.6516 – compras@samaetga.com.br;
d) Tesouraria: (65) 3311.6505 – tesouraria@samaetga.com.br/ reginaldo@samaetga.com.br;
e) Empenho: (65) 3311.6519 – luciana@samaetga.com.br;
f) Almoxarifado: (65) 3311.6500 – almoxarifadosamae@gmail.com
g) Notas Fiscais: (65) 3311. 6500 – comprasnf@samaetga.com.br
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
21.1 Integram este Contrato, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2021/SAMAE e as propostas apresentadas pelas
empresas no certame. Fica eleito o Foro da Cidade de Tangará da Serra/MT para dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização do presente contrato.
21.2 Os preços apresentados na proposta serão irreajustáveis, salvo os casos especificados no Edital de licitação.
21.3 Impostos, taxas e fretes devem estar inclusos nos preços ofertados.
20.4 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 10.024/2019 e as normas da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.

Tangará da Serra, XXX de XXXXX de 2021.

CONTRATANTE
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto de Tangará da Serra/MT

Nome e Assinatura do Representante da
Nome da Empresa
CNPJ

Testemunhas:
1ª______________________________________
Nome:
CPF:

2ª_____________________________________
Nome:
CPF:
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