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PROCESSO Nº 07/2019 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2019 
 
O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE ÁGUAS E SANEAMENTO, pela sua 
Comissão Permanente de Licitações, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 30 de 
agosto de 2019, licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo Menor Preço Global, em 
regime de empreitada por preço unitário, regida pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, pela 
Lei Complementar 123/06 e por este Edital, em conformidade com o Decreto Municipal nº 
14.451/2014, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, nesta cidade, destinada à Contratação de 
Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo, Execução, Instalação e Operação 
Inicial de uma ETA – Estação de Tratamento de Água, com capacidade nominal de 300l/s (trezentos 
litros por segundo), aberta, pré-fabricada, para Tratamento de Água destinada ao consumo humano, 
com fornecimento de material.  
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo, Execução, 
Instalação e Operação Inicial de uma ETA – Estação de Tratamento de Água, com capacidade 
nominal de 300l/s (trezentos litros por segundo), aberta, pré-fabricada, para Tratamento de Água 
destinada ao consumo humano, com fornecimento de material, em conformidade com o prescrito no 
Anexo II – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 18:00 horas, no Setor de Licitações e Contratos, à Rua 
Benjamin Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 20,00, mediante a entrega de comprovante de 
depósito em conta, efetuado na CEF, Agência 0420, Conta nº 4-6, Operação nº 006, em nome da 
Prefeitura, ou pelo site www.lages.sc.gov.br sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital 
deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de Administração 
aos cuidados do Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de 
agilização, ser transmitidos via e-mail licita3@lages.sc.gov.br, em até no máximo 05 (cinco) dias 
úteis antes da abertura do certame, com a remessa do original via registro postal; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3221-1005. 
 
4. DO(S) PRAZO(S)  
4.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato, decorrente; 
4.2 De Execução: contar-se-á da data de aprovação dos projetos e seu prazo será de 360 (trezentos e 
sessenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro; 
4.3 De Recebimento:  
4.3.1 Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, da data da comunicação, pelo profissional 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do serviço, mediante Termo Circunstanciado 
assinado pelas partes; 
4.3.2 Definitivamente, pela Comissão de Recebimento, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data da comunicação; 
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4.4 Do Contrato: sua vigência será até 450 (quatrocentos e cinqüenta) dias, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, se houver interesse e conveniência da Administração, nos termos 
dispostos no Art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
5. DO(S) PAGAMENTO(S): 
5.1 Será(ão) efetuado(s) mensalmente, em até 30 (trinta) dias da aprovação do Boletim de medição e 
apresentação da nota fiscal, nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
5.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que os serviços foram executados de acordo com as condições previstas, 
estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;  
5.3 Na hipótese de a cobrança emitida apresentar erros, a Administração reserva-se ao direito de 
efetuar somente o pagamento dos itens corretos, sendo a parte equivocada paga no prazo de até 30 
(trinta) dias, após a apresentação de nova fatura; 
5.4 Não serão permitidos adiantamentos de pagamentos; 
5.5 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 
atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
6. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
6.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente 
requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo 
Contratante; 
6.2 O(s) preço(s) será(ão) reajustado(s), desde que devidamente requerido(s), pelo Índice IGP-DI da 
Fundação Getúlio Vargas, a cada 12 (doze) meses, tendo como data base a da apresentação da 
proposta na licitação; 
6.3 Na hipótese de reajuste de preços, o critério de atualização financeira será em conformidade com 
art. 40, XI da Lei 8.666/93. 
 
7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
7.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data 
definida para abertura do certame. 
 
8. DOS RECURSOS FINANCEIROS:  
8.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos próprios, provisionados na conta: 
24.01.2.703 – Operação do Sistema de Água e Esgoto: Funcionamento, Manutenção e Ampliação, 
Código de Despesa nº 05, Elemento de Despesa nº 44905198; 
8.2 As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias próprias para 
atender as despesas da mesma natureza; 
8.3 Valor Global Estimado, Máximo: R$ 8.670.000,00 (oito milhões seiscentos e setenta mil 
reais). 
 
9. DO(S) MATERIAL(IS): 
9.1 Todo o material necessário para a execução dos serviços, objeto deste Edital, deverá obedecer às 
normas técnicas – ABNT e ser aprovado pela Secretaria Requisitante. 
 
10. DO(S) SERVIÇO(S): 
10.1 Os serviços, objeto da licitação, serão realizados pela CONTRATADA, mediante emissão de 
Ordem de Serviço pela Secretaria Gestora do Contrato; 
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10.2 O controle dos serviços e a qualidade ambiental são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA; 
10.3.Os serviços executados fora das normas técnicas da ABNT e dos padrões exigidos não serão 
aceitos. 
 
11. DA PARTICIPAÇÃO: 
11.1 Poderão participar da presente licitação Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do 
presente Edital; 
11.2 Não poderão participar, Empresas que estejam sob processo de falência ou concordata ou em 
regime de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas, 
impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos 
Municípios, desde que o ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou 
Responsável; 
11.3 Não poderão participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da 
Prefeitura do Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais 
impedimentos constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
11.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste 
Edital e em seus anexos; 
11.5 A admissão à participação de consórcio obedecerá aos subitens a seguir: 
11.5.1 As empresas consorciadas deverão apresentar instrumento público ou particular de 
compromisso de constituição do consórcio, com a indicação do nome do consórcio e da empresa 
líder que será a responsável principal perante a Administração, pelos atos praticados pelo consórcio, 
sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas. A empresa líder terá poderes 
para requerer, transferir, receber, dar quitação e representar o consórcio em todas as fases do presente 
procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recurso, firmar contrato e praticar 
todos os atos necessários para a perfeita execução do objeto licitado. Em se tratando de consórcio 
com a participação de empresa estrangeira a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira; 
11.5.2 Indicação dos compromissos e obrigações, bem como o percentual de participação de cada 
empresa no consórcio; 
11.5.3 Declaração de que o consórcio não terá sua constituição ou forma modificada sem a prévia 
aprovação da Administração; 
11.5.4 O consórcio deverá apresentar em conjunto, a documentação individualizada de cada empresa, 
relativa à habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e de regularidade fiscal; 
11.5.5 Uma empresa não poderá participar da licitação isoladamente e em consórcio 
simultaneamente, nem em mais de um consórcio; 
11.5.6 Se vencedor, o consórcio fica obrigado a promover, antes da celebração do Contrato, a sua 
constituição e registro formal e em consequência a emissão de seu respectivo CNPJ. 
 
12. DO CREDENCIAMENTO: 
12.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
12.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando cópia do Ato 
Constitutivo/Estatuto/Contrato Social e da cédula de identidade e, se esta,  não tiver autenticada,  
 acompanhada da via original ou, de outro documento reconhecido legalmente, que o identifique; 
12.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, 
através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, 
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acompanhado de cópias da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, 
conferindo poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame, inclusive o direito do 
exercício de favorecimento instituído pela LC 123/2006, às ME e EPP; 
12.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante; 
12.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura, não 
enseja a INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante. 
 
NOTA: Os documentos para credenciamento poderão, preferentemente, ser portados em mãos ou 
inseridos no envelope com a Documentação de Habilitação.  
 
13. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Deverão ser entregues 02 (dois) envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada 
um deles com identificação clara do proponente referente a licitação, como segue: 

 
ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA 

 
14. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
14.1 Os envelopes: n° 01 – Documentação de Habilitação e n° 02 – Proposta deverão ser entregues 
no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC, 
até às 09:00 horas do dia 30 de agosto de 2019; 
14.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados 
por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, em até 24 horas antes da abertura do 
certame, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso; 
14.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente no Setor de Licitações e Contratos, até a hora e dia 
marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário 
estabelecido para o início do certame. 
 
15. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Empresa: 
Referente ao Edital de Concorrência Pública n° 01/2019. 
Abertura às 09:00 horas do dia 30 de agosto de 2019 
Documentação de Habilitação 

 
16. DA HABILITAÇÃO 
Para a fase de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
16.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
16.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada 
e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma 
Individual o Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto 
acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 
16.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão 
Simplificada com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitação 
expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC 
nº 123/06 e Alterações Posteriores. 
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16.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
16.2.1 Cópia do CNPJ; 
16.2.2 Prova de inscrição no Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 
16.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 
16.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
16.2.5 Prova de Regularidade (Certidão Conjunta) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 
16.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
16.2.7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43; 
 
16.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
16.3.1 Prova de registro e regularidade da Empresa e do(s) seu(s) respectivo(s) Responsável(is) 
Técnico(s) no CREA/CAU, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em 
vigor na data estabelecida para entrega dos envelopes, pertinentes ao certame;  
16.3.2 É facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos serviços, para inteirar-se das reais 
condições e peculiaridades inerentes a sua natureza. A Visita deverá ser previamente agendada, no 
setor técnico da SEMASA, pelo telefone: (49) 3221-3900; 
16.3.2.1 Caso o Licitante não se predisponha a realizar visita, deverá apresentar, em substituição ao 
Atestado de Visita, declaração formal assinada pelo Representante legal da Empresa, sob as 
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 
dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município. 
 
16.4 DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DO LICITANTE: 
16.4.1 Comprovar, através de Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 
Privado, em nome do Licitante devidamente registrado no CREA, ter projetado, executado e 
instalado Estação de Tratamento e Água (ETA) com capacidade igual ou superior a 100 litros por 
segundo. 
 
16.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL: 
16.5.1 Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega dos envelopes, 
Profissional(is) de nível superior ou outro devidamente registrado(s) no CREA, detentor(es) de 
Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, passado(s) por Pessoa Jurídica de Direito 
Público ou Privado, acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
emitida(s) e registrada(s) no CREA/CAU, que tenha executado ou esteja executando serviço(s) de 
Projeto, Execução e Instalação de Estação de Tratamento de Água; 
16.5.2 Comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da 
Empresa, mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. 
(Delegacia Regional do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações 
de contrato de trabalho, constando a admissão do responsável técnico até a data da entrega da 
proposta, ou contrato específico de prestação de serviços e/ou no caso do profissional ser sócio da 
empresa, pela cópia do contrato social; 
16.5.2.1 Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao quadro 
de pessoal da Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se a contratá-lo(s) até a 
data da assinatura do contrato, se vencedora. 
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16.6 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
16.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, comprovando o registro na junta comercial, regulamentada pelas 
normas do Conselho Federal de Contabilidade,  às empresas constituídas no exercício, inclusive das 
que optaram pelo Simples, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data 
estabelecida para apresentação dos Documentos nesta licitação, acostado das demonstrações: 
(I) demonstração do resultado do exercício; 
(II) demonstração do resultado abrangente do período; 
(III) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
(IV) demonstração dos fluxos de caixa; 
(V) notas explicativas; 
16.6.2. Para as empresas que aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta que não ultrapasse o 
valor máximo constante no inciso II do art. 3º da Lei Complementar n.° 123/2006, independente do 
enquadramento, além do balanço patrimonial, deverão apresentar somente as demonstrações de 
resultado de exercício (I) e as notas explicativas (V), nos termos das normas do Conselho Federal de 
Contabilidade (ITG 1000); 
16.6.3. As demonstrações constantes nos itens (II) e (III) poderão ser substituídas pela Demonstração 
de Lucros ou Prejuízos Acumulados, no caso em que a empresa licitante esteja regulada pela NBC 
TG 1000; 
16.6.4. As demonstrações de cada exercício deverão ser apresentadas em conformidade com 
exigências previstas no art. 176, §6º, da Lei n.º 6.404/76; 
16.6.5 Demonstrar a boa situação econômico-financeira da Empresa, revelada com aplicação dos 
Índices, expondo com presunção as razões desta exigência: 
 
Índice de Liquidez Geral = A.C + A.R.L.P  = maior ou igual  a 1,00 
                                             P.C. + P.E.L.P 
 
Índice de Solvência Geral =        AT           = maior ou igual a 1,00 
                                              P.C. + P.E.L.P 
 
Índice de Liquidez Corrente = A.C = maior ou igual a 1,00 
                                                  P.C. 
 
Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AT = Ativo Total; PC = 
Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; 
16.6.5.1 As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço e adaptadas, no que couber, à nova estrutura dos balanços 
patrimoniais promovida pela Lei 11.941/2009; 
16.6.6 A empresa que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos Índices referidos no 
subitem 16.6.5, deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido, equivalente ou superior a R$ 
867.000,00 (oitocentos e sessenta e sete mil reais) do valor global estimado da presente licitação, 
ficando tecnicamente inabilitado o Licitante que não atender uma destas prerrogativas; 
16.6.7 Certidão Negativa de pedido de concordata e falência ou de recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida á menos de 90 (noventa) dias, acompanhada da certidão de registro no 
sistema Eproc, se exigida. 
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16.7 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
16.7.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em 
seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
16.7.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra 
si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com 
outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em 
atendimento ao artigo 97 da referida Lei. 
 
 Em se tratando de consórcio: 
- Comprovante de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 

consorciados, acompanhado da cópia do contrato social e da inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica de cada consorciado, devidamente registrado em Cartório de Títulos e 
Documentos; 

- O cumprimento das exigências relacionadas nos subitens 16.1.1, 16.1.2, 16.2.1 a 16.2.8, 16.6.1 e 
16.6.5 deverão ser atendidos por cada uma das empresas consorciadas; 

- Para o cumprimento das exigências relacionadas nos subitens 16.3.2, 16.4.1, 16.5.1 e 16.5.2 – da 
Qualificação Técnica, Operacional e Técnico-Profissional, admitir-se-á o somatório dos 
quantitativos de cada empresa consorciada, considerando também, atendidas as exigências desde 
que, no mínimo, uma das empresas consorciadas as satisfaça; 

- Declaração expressa dos consorciados de que, por ocasião da eventual assinatura do contrato, 
providenciarão o arquivamento do instrumento de constituição do consórcio, a respectiva 
publicação da certidão de arquivamento e atenderão ao disposto no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e 
Diplomas Complementares, bem como o registro no CNPJ. 

 
NOTAS: 
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 dias, contados 
da data da sua emissão; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 01; preferentemente 
dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e 
rubricados pelo Licitante; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 
matriz e filiais, serão aceitos pela Comissão para efeito de julgamento, independentemente da 
inscrição do CNPJ do Proponente; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 16.1.1 sejam apresentados no ato do credenciamento 
do Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 01. 
 
17. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Empresa: 
Referente ao Edital de Concorrência Pública n° 01/2019. 
Abertura às 09:00 horas do dia 30 de agosto de 2019 
Proposta  
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18. DA PROPOSTA: 
18.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, 
constando o nome, o endereço completo e a Razão Social; 
18.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
18.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a 
qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
18.4 Estar com todas as suas vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da 
autora; 
18.5 Ter validade de no mínimo 90 (noventa) dias; 
18.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida por 
90 (noventa) dias, contados da data da abertura do certame; 
18.6 Os serviços/materiais deverão obedecer as normas técnicas da ABNT e descritos com as 
especificações necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital e de 
seus Anexos; 
18.7 O(s) preço(s) deverá(ao) ser cotado(s) em moeda nacional, com duas casas decimais depois da 
vírgula e nele(s), deverá(ão) estar incluídos toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e 
indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a 
ser devidos em razão do objeto deste Edital; 
18.8 Estar acompanhada: 
18.8.1 Da(s) Planilha(s) Orçamentária(s), devidamente preenchida(s) e assinada(s), consignando os 
valores unitários, cujo somatório dos serviços/materiais, deverá coincidir com o valor global da 
proposta; 
18.8.2 Da Planilha de composição de custos; 
18.8.3 Do Cronograma físico-financeiro, demonstrando a execução dos serviços em suas diversas 
etapas; 
18.8.4 Da Declaração que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos 
preços dos serviços licitados; 
18.8.5 Da Declaração que aceitam as condições impostas por este edital e que submetem-se ao 
disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
18.8.6 Da Declaração de que se enquadra, ou não, na condição de ME ou EPP, nos termos do art. 3º 
da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo em comento, para 
fins do exercício do direito de favorecimento; 
18.8.7 Da Declaração de que, se vencedora, prestará pela ocasião da assinatura do contrato, garantia 
de execução dos serviços a taxa equivalente a 3% do valor do contrato. 
 
19. DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
19.1 Preliminarmente, a Comissão procederá a abertura do(s) envelope(s), conferindo todos os 
documentos pertinentes a Regularidade Jurídica e Fiscal e trabalhista, a Qualificação Técnica e 
Econômico-Financeira, singularmente, rubricando-os e encaminhando-os aos Licitantes credenciados 
para examiná-los e rubricá-los; 
19.2 A bem dos serviços, a Comissão, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a 
licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 
diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado, à 
conclusão dos serviços da etapa que estiver em julgamento; 
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19.3 Encerrada a fase de habilitação preliminar, pelo julgamento definitivo ou pela renúncia dos 
Licitantes credenciados do direito de recorrer, a Comissão devolverá os envelopes com as propostas, 
devidamente fechados, aos Licitantes julgados inabilitados; 
19.4 Concluído o processo de habilitação a Comissão providenciará a abertura do(s) envelope(s) com 
a(s) proposta(s), submetendo-a(s) a apreciação e à rubrica pelos Membros da Comissão e pelo(s) 
Representante(s) Credenciado(s), presente(s). 
 
20. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
20.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) 
exigido(s) ou se estiver(em) ilegalmente formalizado(s), exceção feita à(s) certidão(ões) pertinente(s) 
a regularidade fiscal da(s) ME ou EPP; 
20.2 A ME ou EPP que apresentar certidão de regularidade fiscal e trabalhista revelando qualquer 
restrição, fica-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração, a contar da data da notificação declarando-a vencedora, para sanar a(s) 
falha(s) apontada(s); 
20.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Comissão, convocar 
a(s) ME ou EPP remanescente(s) mais bem classificada(s), se houver, observando-se a ordem e o 
limite de classificação; 
20.4 No julgamento da habilitação, a comissão poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 
substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação; 
20.5 Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox 
apresentada sem autenticação, fica facultado à Comissão, consultar sua regularidade via -site, bem 
como, proceder a autenticação mediante apresentação da via original, durante a sessão; 
20.6 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado à Comissão a aplicação das disposições 
do Art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
21. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
21.1 A adjudicação se dará observando-se as condições do Edital em voga e os critérios abaixo 
relacionados: 
21.2 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com 
as especificações do edital e, ofertar o Menor Preço Global, considerando-se, concomitantemente, 
para esse efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item constante da planilha 
orçamentária, decorrente do projeto, acostada ao ato convocatório;  
21.3 Caso a proposta selecionada preliminarmente como a mais vantajosa, apresentar item(ns) em 
desacordo com os critérios de aceitabilidade de preços máximos, facultar-lhes à a adequação, sem 
que haja a compensação de valor(es) entre item(ns); 
21.4 A(s) proposta(s) com preço(s) unitário(s) e/ou global(is), cotado(s) acima dos preço(s) 
máximo(s) estimado(s), será(ão) desclassificada(s);  
21.5 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), são IRRENUNCIÁVEL(IS) e os preços depois de 
negociados, IRRETRATAVEL(IS); 
21.6 Concluída a conferência da(s) proposta(s) de preço(s), selecionar-se-á a(s) aceita(s), para efeito 
de classificação, dispondo-a(s) pela ordem crescente de valor(es) cotado(s); 
21.7 Se, a proposta com menor preço cotado pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, 
adjudicado a seu favor, o objeto licitado; 
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21.8 Caso a proposta melhor classificada, ou o menor preço cotado, dependendo da forma de 
julgamento, não seja ME ou EPP, e havendo proposta apresentada por ME ou EPP com valor igual 
ou superior a 10% do menor preço cotado, caracterizadas pelo empate ficto, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
21.8.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) da(s) ME ou EPP, dispondo-a(s) 
pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no 
Inciso I do artigo 45 da LC 123/2006; 
21.8.2 Para efeito do desempate de valores cotados com equivalência, se houver, utilizar-se-á o 
critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na escala 
de classificação para exercer o direito de preferência, nos termos dispostos no § 2º, IV do artigo 45 
da Lei 8.666/93 e Inciso III do artigo 45 da LC 123/2006, respectivamente; 
21.8.3 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 
deliberar pela apresentação de nova proposta com preço inferior ao menor cotado até então, ser-lhes-
á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de competição; 
21.8.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 
deliberar pela não apresentação de nova proposta com preço inferior ao menor, até então, cotado, 
convocar-se-á a 2ª ME ou EPP classificada, e assim sucessivamente, até a que satisfaça os requisitos 
requeridos; 
21.8.5 Se nenhuma ME ou EPP exercer o direito de preferência e a(s) que exercer(em), não 
atender(em) as exigências editalícias, a empresa que apresentou a melhor proposta, independente de 
se enquadrar ou não como ME ou EPP, será julgada a vencedora da licitação; 
21.9 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, fica facultada à Comissão a aplicação 
das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações; 
21.10 Na inviabilidade de se abrir o(s) envelope(s) com a(s) proposta(s) de preços na sessão de 
abertura do procedimento licitatório, fica facultado à Comissão, estabelecer os critérios e a data para 
aplicação dos benefícios conferidos pela LC 123/2006. 
 
22. DO DIREITO AO RECURSO: 
22.1 Dos atos da Comissão Permanente de Licitações, decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares neste procedimento licitatório, caberá: 
22.1.1 Recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) rescisão do contrato, a que se refere o Inciso I do Art. 79 da Lei de Licitações; 
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
22.1.2 Representação, no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto 
da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
22.2 O recurso deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de Licitações, inexoravelmente 
através do Setor de Protocolo do Município de Lages, acompanhado de xérox do ato constitutivo do 
outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do outorgado, o qual será 
comunicado aos demais Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de cinco dias úteis; 
22.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de cinco 
dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 
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22.4 Nos termos do inciso I do Art. 109 da referida Lei, ao(s) Licitante(s) é assegurado o direito de 
requerer revisão dos atos administrativos; 
22.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, 
posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de 
poderes conferidos ao signatário e da xerox do documento de identidade do outorgado; 
22.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de 
Administração, aos cuidados do Presidente da Comissão de Licitações, obrigatoriamente via Setor de 
Protocolo, acompanhada de xérox do ato constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e 
do documento de identificação do outorgado, nos termos do artigo 41 e parágrafos da Lei 8.666/93 e 
diplomas complementares; 
22.7 O(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) precluso(s) e intempestivo(s) não será(ão) conhecido(s); 
 
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
23.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s), da proposta e do 
Contrato, decorrente; 
23.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
23.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares; 
23.4 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do 
pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos 
serviços; 
23.5 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e a 
terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação; 
23.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 
23.7 Manter no local dos serviços, o Diário de Obras ou de Ocorrências, para obtenção de 
assinatura(s) do(s) Responsável(is) Técnico(s) e do(s) Fiscal(is) competente(s), pela ocasião da(s) 
vistoria(s); 
23.8 Fornecer equipamentos a seus empregados para uso na execução dos serviços, conforme 
especificações técnicas, fornecendo equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como seu 
transporte; 
23.9 Ressarcir ou indenizar prejuízos causados à PML, propriedades ou a terceiros, em decorrência 
da execução dos serviços, às suas expensas, sem quaisquer ônus para a Prefeitura; 
23.10 Não subcontratar o objeto da presente Concorrência Pública; 
23.11 Oferecer Garantia de Execução dos Serviços, objeto da Licitação, ao Contratante, equivalente 
a 3% do valor a ser contratado, com validade no mínimo de 60 (sessenta) dias além do vencimento 
do contrato, em uma das modalidades: Caução em Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, Seguro-
Garantia ou Fiança Bancária, a critério do Licitante, nos termos do disposto no §1º do art. 56 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, devendo ser apresentada na data da assinatura do contrato; 
23.11.1 A caução somente será levantada após lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos 
Serviços. No caso de rescisão do contrato por inadimplência do Contratado, não será devolvido o 
valor referente à caução, o qual será retido pelo Município, para ressarcimentos; 
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23.11.2 No caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos serviços, não será devolvido o valor 
referente à caução, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com o Município; 
23.11.3 Havendo necessidade de aditamento contratual a contratada deverá efetuar a renovação da 
caução e ainda o reforço da mesma proporcionalmente ao valor aditado; 
23.11.4 Havendo prorrogação do prazo de conclusão dos serviços, o prazo de validade da garantia 
deverá ser prorrogado automaticamente; 
23.11.5 Caso o valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que 
se referem as alíneas “a” e “b” do §1º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, será exigida, 
prestação de garantia adicional, para a assinatura do Contrato, nos termos do § 2º, do artigo acima 
mencionado. 
 
24. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
24.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
24.2 Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
contados da data da sua emissão; 
24.3 Emitir a Ordem de Serviço, imediatamente da assinatura do respectivo Termo de Contrato; 
24.4 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
24.5 Manter ampla e permanente fiscalização pelo fiscal e pelo gestor do contrato, durante a 
execução do(s) serviço(s), objeto deste Edital; 
24.6 Reter a contribuição devida ao INSS, calculada sobre o valor da Nota Fiscal ou da Fatura 
inerente a prestação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 9.711/98; 
24.7 Reter o correspondente devido a título de ISS, calculado sobre o valor global da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei Municipal nº 168/2004; Prejulgado do TCE/SC 1.815; 
24.8 Realizar a gestão do contrato através do servidor Ademir Fabricio, e-mail 
ademirfabricio@yahoo.com.br, tendo como substituta a servidora Helena Strapassão, e-mail 
helena.infra@lages.sc.gov.br . 
 
25. DO DIREITO DE RESERVA: 
25.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos moldes do 
art. 59 da Lei de Licitações; 
25.2. A CONTRATADA fica ciente de que o Município reserva-se ao direito de apresentar variantes 
aos serviços licitados, podendo ensejar redução ou acréscimo no seu volume e quantidade, sem que 
caiba direito a qualquer indenização ou reclamação, além dos serviços realizados. 
 
26. DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
26.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme Art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 
26.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 
10% (dez por cento) do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
26.3 Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
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26.4 A empresa vencedora que recusar-se a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente 
assinado, ficará suspensa de participar de qualquer processo licitatório realizado pela Prefeitura do 
Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação, sem prejuízo das 
penalidades previstas em lei; 
26.5 Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais ao Contratado por irregularidades 
cometidas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
26.6 Compreende-se por notificação a formalização em documento apropriado da ocorrência de 
irregularidade ou grupo de irregularidades sobre as quais a Empresa deve tomar imediatas 
providências, com a finalidade de corrigir as falhas apontadas; 
26.7 Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a Empresa 
Contratada, em face de irregularidades apontadas; 
26.8 O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de aplicação 
de multa sobre as mesmas; 
26.9 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra; 
26.10 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da 
indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
26.11 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 
12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
27.1 Para agilização dos trabalhos, sem interferir no julgamento da proposta, o Licitante deverá 
declarar em sua documentação: o endereço e o número de telefone, bem como o nome da pessoa 
indicada para contatos; 
27.2 No interesse do Município, e sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alterada as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93; 
c) filmada e/ou gravada a sessão e este expediente ser utilizado como prova, se necessário for; 
27.3 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial 
dos Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br e www.lages.sc.gov.br. 
 
28. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages - Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 
 

 
Lages, 17 de julho de 2019. 

 
 

Janaína Martins Machado  
Suplente do Presidente da Comissão de 

Licitação 
 

 
 

Jurandi Domingos Agustini 
Secretário da Secretaria Municipal de Águas e 

Saneamento  
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO – SEMASA, inscrita no 
CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede na Av. 1º 
de Maio, nº 1700, Bairro Popular, CEP: 88526-070, 
Lages/SC.  

 
CONTRATADA: ......................., inscrita no CNPJ 
sob nº ............., estabelecida na Rua ................, Bairro 
............., em .......................... 

 
O Município de Lages, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. xxxx, portador do CPF nº 
.................................., doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ...................., neste ato 
representada pelo Sr. .................................., portador do CPF nº ...............................de agora em 
diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo 
Licitatório nº 07/2019, correlato à Concorrência Pública nº 01/2019, conforme parecer jurídico n° 
.............., do tipo Menor Preço Global, em regime de empreitada por preço unitário aberta em 
__/__/____ e homologada em ..............., consoante as cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo, Execução, 
Instalação e Operação Inicial de uma ETA – Estação de Tratamento de Água, com capacidade 
nominal de 300l/s (trezentos litros por segundo), aberta, pré-fabricada, para Tratamento de Água 
destinada ao consumo humano, com fornecimento de material. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 
2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato, decorrente; 
2.2 De Execução: contar-se-á da data de aprovação dos projetos e seu prazo será de 360 (trezentos e 
sessenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro; 
2.3 De Recebimento:  
2.3.1 Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, da data da comunicação, pelo profissional 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do serviço, mediante Termo Circunstanciado 
assinado pelas partes; 
2.3.2 Definitivamente, pela Comissão de Recebimento, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data da comunicação; 
2.4 Do Contrato: sua vigência será até 31/12/2019, podendo ser prorrogado, se houver interesse e 
conveniência da Administração, nos termos dispostos no Art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 
3.1 O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R$..................... 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) mensalmente, em até 30 (trinta) dias da aprovação do Boletim de medição e 
apresentação da nota fiscal, nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
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4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que os serviços foram executados de acordo com as condições previstas, 
estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;  
4.3 Na hipótese de a cobrança emitida apresentar erros, a Administração reserva-se ao direito de 
efetuar somente o pagamento dos itens corretos, sendo a parte equivocada paga no prazo de até 30 
(trinta) dias, após a apresentação de nova fatura; 
4.4 Não serão permitidos adiantamentos de pagamentos; 
4.5 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 
atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
5.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente 
requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo 
Contratante; 
5.2 O(s) preço(s) será(ão) reajustado(s), a requerimento da empresa, pelo Índice IGP-DI da Fundação 
Getúlio Vargas, a cada 12 (doze) meses, tendo como data base a da apresentação da proposta na 
licitação; 
5.3 Na hipótese de reajuste de preços, o critério de atualização financeira será em conformidade com 
art. 40, XI da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos próprios, provisionados na conta: 
24.01.2.703 – Operação do Sistema de Água e Esgoto: Funcionamento, Manutenção e Ampliação, 
Código de Despesa nº 05, Elemento de Despesa nº 44905198. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seu(s) Anexo(s), da proposta e do presente 
Contrato; 
7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
7.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares; 
7.4 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do 
pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos 
serviços; 
7.5 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e a 
terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação; 
7.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 
7.7 Manter no local dos serviços, o Diário de Obras ou de Ocorrências, para obtenção de 
assinatura(s) do(s) Responsável(is) Técnico(s) e do(s) Fiscal(is) competente(s), pela ocasião da(s) 
vistoria(s); 
7.8 Fornecer equipamentos a seus empregados para uso na execução dos serviços, conforme 
especificações técnicas, fornecendo equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como seu 
transporte; 
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7.9 Ressarcir ou indenizar prejuízos causados à PML, propriedades ou a terceiros, em decorrência da 
execução dos serviços, às suas expensas, sem quaisquer ônus para a Prefeitura; 
7.10 Não subcontratar o objeto da presente Concorrência Pública; 
7.11 Oferecer Garantia de Execução dos Serviços, objeto da Licitação, ao Contratante, equivalente a 
3% do valor a ser contratado, com validade no mínimo de 60 (sessenta) dias além do vencimento do 
contrato, em uma das modalidades: Caução em Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, Seguro-
Garantia ou Fiança Bancária, a critério do Licitante, nos termos do disposto no §1º do art. 56 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, devendo ser apresentada na data da assinatura do contrato; 
23.11.1 A caução somente será levantada após lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos 
Serviços. No caso de rescisão do contrato por inadimplência do Contratado, não será devolvido o 
valor referente à caução, o qual será retido pelo Município, para ressarcimentos; 
23.11.2 No caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos serviços, não será devolvido o valor 
referente à caução, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com o Município; 
23.11.3 Havendo necessidade de aditamento contratual a contratada deverá efetuar a renovação da 
caução e ainda o reforço da mesma proporcionalmente ao valor aditado; 
23.11.4 Havendo prorrogação do prazo de conclusão dos serviços, o prazo de validade da garantia 
deverá ser prorrogado automaticamente; 
23.11.5 Caso o valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que 
se referem as alíneas “a” e “b” do §1º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, será exigida, 
prestação de garantia adicional, para a assinatura do Contrato, nos termos do § 2º, do artigo acima 
mencionado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE 
8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
8.2 Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
contados da data da sua emissão; 
8.3 Emitir a Ordem de Serviço, imediatamente da assinatura do respectivo Termo de Contrato; 
8.4 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
8.5 Manter ampla e permanente fiscalização pelo fiscal e pelo gestor do contrato, durante a execução 
do(s) serviço(s), objeto deste Edital; 
8.6 Reter a contribuição devida ao INSS, calculada sobre o valor da Nota Fiscal ou da Fatura 
inerente a prestação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 9.711/98; 
8.7 Reter o correspondente devido a título de ISS, calculado sobre o valor global da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei Municipal nº 168/2004; Prejulgado do TCE/SC 1.815. 
8.8 Realizar a gestão do contrato através do servidor Ademir Fabricio, e-mail 
ademirfabricio@yahoo.com.br, tendo como substituta a servidora Helena Strapassão, e-mail 
helena.infra@lages.sc.gov.br . 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
9.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 
e as previstas em lei ou regulamento, conforme Art. 77 da Lei n.º 8.666/93 
9.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 
10% (dez por cento) do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
9.3 Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
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mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
9.4 A empresa vencedora que recusar-se a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente 
assinado, ficará suspensa de participar de qualquer processo licitatório realizado pela Prefeitura do 
Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação, sem prejuízo das 
penalidades previstas em lei; 
9.5 Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais ao Contratado por irregularidades 
cometidas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
9.6 Compreende-se por notificação a formalização em documento apropriado da ocorrência de 
irregularidade ou grupo de irregularidades sobre as quais a Empresa deve tomar imediatas 
providências, com a finalidade de corrigir as falhas apontadas; 
9.7 Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a Empresa 
Contratada, em face de irregularidades apontadas; 
9.8 O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de aplicação 
de multa sobre as mesmas; 
9.9 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra; 
9.10 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da 
indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
9.11 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 
12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E PRORROGAÇÃO 
10.1 O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou 
unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 
78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
10.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE RESERVA: 
11.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do 
art. 59 da Lei de Licitações; 
11.2. A CONTRATADA fica ciente de que o Município reserva-se ao direito de apresentar variantes 
aos serviços licitados, podendo ensejar redução ou acréscimo no seu volume e quantidade, sem que 
caiba direito a qualquer indenização ou reclamação, além dos serviços realizados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
12.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se 
supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 
12.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais do direito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA. 
13.2 E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e 
forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

LAGES/SC, em ....... de .......... de 2019. 
 
 

Empresa CONTRATADA 
 
 

Visto da PROGEM 
 
 

Secretaria Gestora 
 
 

Prefeito do Município 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA  
 

REF.:  Concorrência nº 01/2019 – SEMASA  
 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo, 

Execução, Instalação e Operação Inicial de uma ETA – Estação de Tratamento 
de Água, com capacidade nominal de 300l/s (trezentos litros por segundo), 
aberta, pré-fabricada, para Tratamento de Água destinada ao consumo humano, 
com fornecimento de material. 

 

PLANILHA - ORÇAMENTÁRIA 

 N° do 
Item Composição de Preços Unidade 

Itens 
Licitados 

Custo Total MÓDULOS 
01 E 02 

              

 

1 PROJETO DE ETA E COMPLEMENTARES UNID 1,00 R$ 260.000,00 
      

2 OBRAS CIVÍS DAS FUNDAÇÕES, DAS BASES, 
BACIAS DE CONTENÇÃO, DRENAGENS UNID 

1,00 R$ 480.000,00 
          

3 PRODUÇÃO DA ETA, ACESSÓRIOS E 
INSTRUMENTAÇÃO UNID 1,00 R$ 4.585.000,00 

          
4 MONTAGENS DA ETA E INSTALAÇÕES UNID 1,00 R$ 2.830.000,00 
          
5 ENTREGA TÉCNICA E STAR-UP UNID 1,00 R$ 405.000,00 
          

6 TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA POR 
180 DIAS UNID 1,00 R$ 110.000,00 

          

Valor Global Estimado, Máximo: R$ 8.670.000,00 
 

Este Termo de Referência destina-se a documentar as informações técnicas e administrativas para a aquisição 
de uma unidade de ETA – Estação de Tratamento de Água aberta pré-fabricada para tratamento de 
água para uso potável com capacidade para 300l/s (trezentos litros por segundo), destinada à SEMASA – 
Secretaria Municipal de Água e Saneamento, da cidade de Lages/SC e obedecerá às seguintes especificações 
técnicas: 
 
1.1 PADRÃO TÉCNICO: A água é destinada ao consumo humano, devendo atender o padrão final de água 
tratada de acordo com a PORTARIA N° 2.914, de 12 de Dezembro de 2011. 
 
1.2.  ESCOPO DE FORNECIMENTO 
O FORNECIMENTO COMPREENDE: 
- A elaboração de todos os projetos inerentes à Estação de Tratamento de Água: Hidráulico, estrutural (base, 
fundações e suportes da ETA), projeto de terraplenagem, das fundações e da base da ETA, mecânico, elétrico 
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e de aterramento, de automação, de iluminação dos equipamentos, das bacias de contenção de produtos 
químicos e de drenagem da ETA: 
- Execução de terraplenagem, das fundaçõese da base da ETA, limitada à área de apoio da ETA no solo; a 
fundação sobre a qual será assentada a ETA deve ser dimensionada levando em consideração o laudo de 
sondagem que está anexo a este processo licitatório; 
- Produção das unidades da ETA, em conformidade com os projetos aprovados; 
- Fornecimento e transporte dos equipamentos e materiais até o local de aplicação; 
- Montagem, instalações, testes, partida inicial, operação assitida e treinamento dos operadores. 
Serão de responsabilidade da SEMASA as interligações da água bruta e saída da água filtrada para o tanque 
de contato e rede de lavagem dos filtros. Para isto a empresa contratada deverá disponibilizar os pontos de 
interligação no nível do terreno. 
Também serão de responsabilidade da SEMASA a realização de sondagens e respectivos laudos, que servirão 
de elementos técnicos para a elaboração dos projetos de terraplenagem, fundações e bases da ETA. 
 
1.3. Unidades mínimas obrigatórias no sistema de tratamento. 
01 Medidor de vazão eletromagnético tipo carretel; 
01 Válvula de controle proporcional para ajuste automático da vazão de entrada da ETA; 
01 Misturador rápido tipo canal Parshall; 
02 Floculadores hidráulicos. 
04 Unidades de decantação acelerada com placas planas paralelas; 
08 Filtros descendentes com taxa declinante. 
Acessórios: 
01 soprador de ar tipo roots.  
01 compressor de ar; 
01 secador de ar; 
01 painel eletro-pneumático; 
01 painel elétrico para acionamentos de todos os motores da ETA. 
01 supervisório de comunicação com o CLP, para todos os tags da automação, com CPU e monitor de no 
mínimo 40”, com a telas, software e licença. 
01 Painel de automação com CLP/IHM E SOFTWAREs de automação de todas as operações de ETA e 
licença do fabricante e comunicação PROFINET E MODBUS RTU RS 485;  
Válvulas de controle proporcional para ajuste da vazão de lavagem dos filtros; 
01 – Eletro-centro e sala de utilidades. 
Obs: A ETA de 300l/s poderá ser fornecida em até 2 módulos de 150l/s, não sendo aceita modulação superior 
a 2( duas) unidades. 
 
1.4. Parâmetros mínimos a serem atendidos 
1.4.1 Mistura rápida – Coagulação. 
O sistema de mistura rápida deverá conferir gradiente de velocidade mínimo de 700 sˉ¹a fim de garantir uma 
boa dispersão do coagulante. 
 
1.4.2 Mistura lenta – Floculação 
A mistura lenta será realizada através de floculadoreshidráulicos com tempo de retenção mínimo de 20 min e 
gradientes de velocidade variando entre 70 e 10 sˉ¹. A agitação nos tanques será através de chicanas e deverá 
ter espaçamento adequado para conferir os gradientes desejados na floculação. 
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1.4.3 Decantador 
O decantador deverá ser dimensionado considerando a tecnologia de decantação acelerada. O sistema de 
decantação acelerada deverá ser através de placas planas paralelas em material não corrosivo e atóxico.  A 
taxa máxima a ser adotada no dimensionamento do decantador deverá ser de 140 m³/m².dia considerando a 
área efetivamente coberta com os dispositivos aceleradores. Os dispositivos de distribuição de água floculada 
no decantador deverão garantir uma variação máxima de fluxo de 10% considerando a maior e a menor vazão 
ao longo dos distribuidores. As calhas de coleta de água decantada deverão contar com sistema que possibilite 
o seu nivelamento e ajuste na pré-operação da ETA. Deverão ser dimensionados de forma que a taxa de coleta 
de água nos vertedores seja inferior a 2,0 l/s/m de vertedor. O sistema de descarga de lodo do decantador 
deverá ser com válvula borboleta com disco em aço inox e com atuador pneumático, para automação e com 
possibilidade de ajustes dos tempos de abertura e fechamento.  Todas as válvulas deverão estar equipadas com 
dispositivo de indicação de aberto e fechado com sensor através de rele eletromagnético possibilitando sinal 
para o CLP. As descargas de fundo deverão ter diâmetro mínimo de 4” (100mm). 
 
1.4.4 Filtros 
Os filtros deverão ser dimensionados considerando a modalidade de filtração descendente com taxa declinante 
e deverão contar com sistema de regularização de nível a fim de garantir que o nível da água fique sempre 
acima do leito filtrante. A taxa máxima de filtração considerada no projeto deverá ser de 240m³/m²dia. De 
qualquer forma, os filtros deverão ser dimensionados a fim de garantir uma carreira de filtração de no mínimo 
24 horas. A taxa de lavagem dos filtros deverá ser de 0,60 a 0,65 m/min e o consumo máximo de água para 
lavagem dos filtros deverá ser 2,5% da produção diária da ETA a ser implantada, considerando a mesma em 
sua capacidade plena. O sistema de filtros deverá ser projetado de tal forma que possibilite a lavagem de um 
dos filtros e que a ETA siga operando em sua capacidade plena. O leito filtrante deverá ser do tipo misto, 
tendo como camadas filtrantes: 01 camada de areia filtrante de no mínimo 40 cm e uma camada de no mínimo 
45 cm de carvão antracitoso. O fundo falso do filtro deverá ser dotado de crepinas de polipropileno ou 
material similar com no mínimo a mesma resistência mecânica e a corrosão, sendo que deverá ter no mínimo 
50 crepinas por m² de filtro. As crepinas deverão ser dotadas de cauda para permitir a lavagem dos filtros 
com ar e água.  O sistema de descarga da água de lavagem dos filtros deverá ser independente da tubulação 
de distribuição de água decantada e a lavagem dos mesmos deverá ser realizada com água filtrada. Os filtro 
deverão contar ainda com um sistema auxiliar de lavagem com ar comprimido, sendo que o acionamento da 
entrada do ar comprimido será através de válvula automática, controlado por uma chave de acionamento local 
ou através de CLP, para cada filtro.Todas as válvulas de entrada e saída dos filtros deverão ser automatizadas 
através de sistema pneumático centralizado. A válvulas de diâmetro igual ou superior a 3” deverão ser do tipo 
borboleta  com disco de aço inox, para os diâmetros de 2” ou inferiores deverão ser do tipo esfera totalmente 
em aço inox. Todas as válvulas deverão estar equipadas com atuadores pneumático, para automação e com 
possibilidade de ajustes dos tempos de abertura e fechamento.  Todas as válvulas deverão estar equipadas 
comdispositivo de indicação de aberto e fechado com sensor através rele eletromagnético envindo o sinal para 
o CLP. 
Os filtros deverão ser equipados com válvulas de controle proporcional para regular a vazão de retrolavagem. 
Tais válvulas deverão ter abertura e fechamento lento a fim de evitar golpes de aríete sobre as tubulações e 
filtros. 
As tubulações de introdução de ar nos filtros deverão ser em aço inox 304 com diâmetro mínimo de 3”. 
Os filtros deverão ser equipados com sensores de nível paraautomatizar as retrolavagens. 
Não serão aceitos sensores tipo bóia pendular. 
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1.4.5 Preparação e dosagens de produtos químicos 
Os tanques de preparo de produtos químicos deverão ter capacidade mínima de 1500 litros, fabricados em 
polietileno, polipropileno ou fibra. Os agitadores elétricos para dissolução dos produtos químicos deverão ser 
de potência compatível com o volume dos tanques, eixo e hélice fabricados em aço inox. As dosadoras 
deverão ser do tipo helicoidal ou diafragma, com sinal de 4 a 20 mA para automação. Deverão ser fornecidos 
no mínimo 2(dois) tanques com misturador e 2(duas) dosadoras  para cada produto a ser dosado na ETA.  
 
1.4.6 Escadas passarelas e guarda corpos 
Todas as unidades de tratamento, bem como seus acessórios como moto-redutores, válvulas, deverão estar 
acessíveis através de passarelas protegidas por guarda corpos. As escadas de acesso na parte superior da ETA 
deverão estar dentro das normas da ABNT e não poderão ser do tipo marinheiro. As passarelas deverão ter 
largura mínima de 600 mm. 
 
1.4.7 Acessórios. 
1.4.7.1 - 01 soprador de ar tipo roots para vazão de 5.700litros/min, com os seguintes acessórios: Filtro de ar, 
silenciador de entrada, silenciador de descarga, válvula de segurança, manômetros em aço inox, válvula de 
retenção, junta de dilatação, motor elétrico trifásico 220/380V, 60 Hz, com carcaça IP 55 de alto rendimento 
com potência compatível com a vazão de projeto, acoplamento com polias e correias, base para motor e 
soprador, coxins anti-vibratórios, tudo montado em um conjunto único. 
1.4.7.2 - 01 Compressor de ar tipo pistão ou parafuso com vazão e pressão que atendam as necessidades da 
ETA, com os seguintes acessórios: Reservatório de ar comprimido, motor elétrico trifásico IP 55 de alto 
rendimento, filtros de entrada, purgador eletrônico para o reservatório, válvula de segurança, mangote de 
conexão em de borracha reforçado com malha de aço inox, válvula de bloqueio, pressostato com desligamento 
em automático, válvula de alívio para partida sem carga. 
1.4.7.3 - 01 Secador de ar com capacidade para atender o consumo da ETA com as seguintes características: 
Trocador de calor, evaporador (trocador de calor ar-frigorígeno), separador de condensado, válvula solenóide 
de drenagem, temporizador de drenagem, compressor frigorífico, condensador, válvula de expansão 
automática, pressostato de condensação e controle eletrônico.  
 
1.4.8 Eletrocentro 
Deverá ser fornecido juntamente com a ETA um eletrocentro a fim de abrigar o painel elétrico, pneumático e 
de automação e todos os acessórios de utilidades. 
O eletrocentro deverá ser executado com estrutura auto-portante com base em vigas laminadas de aço carbono 
ASTM A-36 e paredes em chapa de aço galvanizada reforçadas. Deverá ser feito isolamento térmico e 
acústico com material não combustível. 
Deverá ter iluminação compatível com a área de trabalho. A porta ou portas de acesso deverão estar equipadas 
com sistema de barramento transversal para abertura. 
O acabamento e pintura deverão seguir os mesmos padrões especificados para ETA. 
Deverá contar também com sistema de refrigeração para controle da temperatura no interior do mesmo. 
 
1.5 Materiais de fabricação da ETA 
 
1.5.1 ESTRUTURA E TANQUES  
Os tanques de floculação, decantação e filtros deverão ser fabricados em aço carbono patinável tipo SAC 300 
ou COR 300 ou material de equivalente resistência mecânica e a corrosão ou superior. Todas as estruturas de 
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reforço, guarda-corpos e passarelas deverão ser igualmente fabricas em aço carbono patinável. As grades das 
passarelas deverão ser em aço carbono galvanizado à fogo ou outra proteção que confira resistência a corrosão 
igual ou superior. Não serão aceitas grades de aço pintadas ou com galvanização eletrolítica. As chapas de aço 
empregadas na fabricação das unidades de tratamento deverão ter espessura para resistirem às pressões de 
trabalho com coeficientes de segurança de no mínimo 1,5. Não será aceito, em qualquer das unidades de 
tratamento, a aplicação de chapas com espessura inferior a 4,76 mm ou 3/16”. Os tubos empregados na 
fabricação dos guarda-corpos deverão ser em aço carbono patinável tipo SAC 300 ou COR 300 ou material de 
equivalente resistência mecânica e a corrosão ou superior e ter diâmetro mínimo de 42 mm para os tubos 
principais e 26 mm para as barras transversais. 
A empresa vencedora da licitação deverá apresentar o certificado de qualidade de todos os materiais utilizados 
na fabricação dos equipamentos. 
 
1.5.2 PINTURAS 
Preparação das superfícies: Jateamento com granalha de aço no grau SA 21/2” com acabamento metal quase 
branco da norma SIS 05.5900-67. A pintura deverá ser de acordo com o descrito a seguir:  
 
Pinturaexterna:Uma demão de no mínimo 40 micras de fundo shop primer de zinco, uma demão de no 
mínimo 125 micras de epóxi e uma demão de no mínimo 75 micras de tinta a base de poliuretano. 
 
Pintura Interna:Uma demão de no mínimo 50 micras de fundo epóxi especial para água potável, duas demão 
de no mínimo 125 micras de tinta epóxi especial para água potável num total de 300 micras. A empresa 
vencedora deverá apresentar ao contratante os certificados de qualidade das tintas com sua aprovação para uso 
em tanques de água potável nos órgãos competentes no Brasil ou internacional. Somente após a aprovação 
pelo Contratante, as tintas serão liberadas para o uso. Deverá também ser apresentado o relatório fotográfico 
de inspeção técnica da preparação da superfície e da pintura dos tanques e estruturas emitidos por inspetor de 
pintura qualificado como nível I pela PETROBRAS.  
 
1.5.3 PAINEL ELETRO-PNEUMÁTICO 
Painel eletro-pneumático deverá ter medidas suficientes, a fim de possibilitar uma expansão de no mínimo 
50%, deverá ser em material termoplástico com proteção contra raios UV. Barra de proteção e terra na parte 
frontal inferior. Acesso aos componentes será frontal. As eletroválvulas deverão ser instaladas dentro do 
painel, formando um bloco único. O barramento dos bornes de ligação deverá ficar na parte inferior do painel, 
inclusive os bornes de terra. 
O painel pneumático deverá conter: 
Válvulas de abertura e fechamento de 5/2vias, com retorno mola, para cada atuador pneumático existente na 
ETA. 
Unidade de tratamento do ar comprimido deverá ser formada de no mínimo os seguintes elementos: 
01 Filtro regulador de no mínimo 40 microns; 
01 Lubrificador; 
01 Manômetro para indicação da pressão; 
Conexões de entrada e saída e ligações com o bloco pneumático. 
O sistema de tratamento deverá estar dimensionado para atender o bloco  pneumático. 
Todas as conexões, mangueiras, cabos elétricos deverão ser fornecidos juntamente com o painel em 
quantidade suficiente para interligação do painel até os atuadores pneumáticos. 
O painel deverá ter manual e automático com as saídas rele para o sistema de CLP. 
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1.5.4 PAINEL ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO. 
Deverá ser executado de acordo com a NR 10 e NR 12. 
Painel deverá ter medidas suficientes a fim de, possibilitar uma expansão de no mínimo 50%. Deverá ser 
executado em chapa de aço carbono dobradas e parafusadas formando um armário. A pintura deverá ser a pó 
eletrostático. Barra de proteção e terra na parte frontal inferior. Acesso aos componentes será frontal. O 
barramento dos bornes de ligação deverá ficar na parte inferior do painel, inclusive os bornes de terra.  
Componentes mínimos do painel: 
Chave geral; 
Disjuntores motores para todos os motores independente da potência; 
Contactores; 
Botoeira de energência; 
Relés para todos os comandos; 
Barramentos de bornes inclusive para os bornes de terra; 
Botoeiras para os comandos liga-desliga; 
Inversores; 
CLP e expansões; 
IHM com tamanho mínimo de 10”. 

1.6 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 
A estrutura de concreto (armado ou não) das fundações da base da ETA deverá ser executada de conformidade 
com as normas brasileiraspara preparo, controle e recebimento do concreto e para especificações dos materiais 
principalmente as NBR12655/NBR-6118/NBR-7211. 
Os requerimentos mínimos deverão constar de Memorial Técnico específico, tanto no que se refere às 
especificações dos materiais como para parâmetros de cobrimento, ensaios e outras recomendações 
consideradas relevantes para assegurar uma estrutura de elevada qualidade a fim de garantir uma superfície 
lisa e sem defeitos. 
Recomendações: 
Utilizar baixo fator A/C, adensar adequadamente o concreto para evitar porosidade e falhas; Prever um plano 
de execução de modo a evitar fissuras ou trincas, talvez projetando juntas de dilatação;  
Os agregados deverão ser adequados à densidade de armadura; 
O concreto deverá ser protegido contra agentes químicos agressivos; 
 
1.6.1. BASE DA ETA 
Deverá ser fornecida juntamente com a ETA, uma base metálica executada em vigas laminadas de aço 
carbono ASTN-A 36 de no mínimo 4” para assentamento da ETA. Toda base deverá ser jateada com granalha 
de aço no grau SA 21/2” com acabamento metal quase branco da norma SIS 05.5900-67 e galvanizada a fogo. 
Esta base da ETA deverá estar apoiada sobre a base de concreto (radier). 
Em torno do perímetro da ETA, deverá haver uma calçada com largura de 80 cm e declividade para o lado 
oposto da mesma, com a finalidade de impedir o acúmulo de águas pluviais em contato com a estrutura. 
Também deverão ser incluídas as obras das bacias de contenção dos produtos químicos. 
 
1.7 PROJETOS  
A empresa contratada deverá apresentar, nos prazos estipulados no cronograma físico, os projetos das obras a 
serem executadas para análise e aprovação pelo corpo técnico da SEMASA: 
-Projetos da ETA: planta de concepção geral, cortes e detalhamento; 
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- Projetos de terraplenagem, fundações e base da ETA; 
-Projeto estrutural das bases e canais; 
 -Projeto de drenagem e canais de descargas da ETA; 
-Projetos hidráulicos das interligações da ETA com as redes existentes; 
-Projeto das redes de dosagem de produtos químicos; 
- Projetos das bacias de contenção de produtos químicos 
-Projeto elétrico, de aterramento e de automação. 
Todos os projetos deverão ser acompanhados de Memorial descritivo, de Cálculos e dimensionamento, plantas 
e ART do responsável técnico de acordo com cada área de atribuição. 
Deverão ser entregues uma via impressa de cada projeto e em arquivo digital em PDF e DWG. 
A aprovação dos projetos pela SEMASA não diminuirá as responsabilidades da Empresa contratada referente 
às garantias discriminadas no item 1.12 deste termo de referência. 
 
1.8 PRAZOS DE EXECUÇÃO 
O prazo de execução da obra deverá prever as seguintes etapas: 
- Primeira etapa: aprovação dos projetos e produção do Primeiro Módulo: 180 dias 
- Produção e entrega do Segundo Módulo: 360 dias 
 
1.9 SOLDAGENS 
As soldas deverão ser executadas pelos processos AWS A 5.1 SMAW-E7018 e ou AWS 5.18 GMAW – MIG 
ER 70S. 
 
1.10 INSPEÇÃO E TESTES 
A empresa contratada deverá realizar os testes abaixo: 
-EPS Especificação dos Procedimentos de Soldagem, visual, dimensional e END – Líquido penetrante nas 
juntas de solda. 
-Revestimento Anti-corrosivo - Teste de aderência e espessura. 
-Teste de Estanqueidade.  
 
1.11 VISITAS TÉCNICAS E APROVAÇÃO 
A SEMASA deverá ter acesso livre durante o período de produção dos equipamentos e para vistoria final 
antes do embarque. Este procedimento não diminuirá as responsabilidades do fabricante referente à qualidade 
e garantias dos equipamentos. 
- Compreende a inspeção da SEMASA na fábrica, para a garantia do embarque dos equipamentos, acessórios 
e materiais que fazem parte do fornecimento. 
- Todos os componentes não devem estar embalados e devem ficar dispostos em fábrica, de maneira que os 
inspetores possam realizar a inspeção visual, dimensional e eventuais ensaios. 
- São de responsabilidade da proponente todas as despesas referentes a transporte, locomoção, seguro saúde, 
hospedagem e refeições de até dois inspetores, designados para este serviço. 
- A SEMASA deve ser comunicada com antecedência mínima de sessenta dias da data programada para a 
inspeção, a fim de que tome as providências necessárias para a liberação dos profissionais designados para 
efetuar a inspeção. 
 
1.12 MONTAGEM, INSTALAÇÕES E TREINAMENTO 
Serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada o transporte, estocagem, instalação dos 
equipamentos e materiais no sistema de tratamento de água, treinamento dos operadores bem como a operação 
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assistida por um profissional qualificado, mediante comprovação de registro profissional emitido pelo CREA, 
por um período de 180 dias após a entrega técnica. No período de operação assistida deverão ser realizados os 
testes de dosagens de produtos químicos e apresentado a SAMASA em forma de relatórios digitais e 
fotográficos.  Tais serviços deverão ser prestados sem quaisquer ônus para a SEMASA.  
 
1.13 GARANTIAS  
 A garantia dos equipamentos e peças, do fabricante ou de terceiros deverá ser de 12 meses em operação ou 18 
meses após a entrega. A garantia da estrutura e dos tanques deverá ser de 5 anos após a entrega e aprovação 
técnica pela SEMASA.  
Garantia de qualidade da água e performance da ETA: A empresa contratada deverá garantir a performance da 
ETA em termos de qualidade da água tratada , de acordo com a PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2011 e performance da ETA no funcionamento hidráulico, carreira de filtração, consumo de 
água para lavagem dos filtros conforme estabelecido neste termo de referência.   
Durante o período de pré-operação e operação assistida, a empresa contratada deverá comprovar através de 
ensaios laboratoriais a qualidade da água tratada, e o registro no supervisório da carreira de filtração e 
consumo da água de lavagem dos filtros. A durabilidade do leito filtrante deverá ser garantida por no mínimo 
5 anos de funcionamento em capacidade plena. Em caso de necessidade de troca do material filtrante, por 
diminuição do rendimento dos filtros ou por não atendimento da qualidade da água, antes do prazo de 5 anos, 
a empresa contratada deverá se responsabilizar pela troca, e nestes casos a SEMASA arcará com os custos 
proporcionais aos anos de uso. Caso alguns dos parâmetros não tenham sido atendidos, a empresa terá prazo 
de 30 dias para fazer as modificações necessárias para atendê-los. Se ainda assim não atender, será estipulada 
uma multa contratual de 1% ao dia e de no máximo 20% do valor do contrato. 
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