AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 042/2021
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção/operação e a evolução
tecnológico-funcional do GSAN (software livre do ministério de desenvolvimento regional) sistema integrado de
gestão de serviços de saneamento, incluindo-se o GEOSAN (software livre do ministério de desenvolvimento
regional) sistema de georreferenciamento, com a, implantação, migração, manutenção, customização, treinamento,
suporte técnico assistido e suporte técnico online, além de módulo de recebimento via cartão débito/crédito à
vista/crédito a prazo e de pagamentos on-line, para prover aos clientes do DAE/VG o meio de pagamentos por meio
eletrônico (on-line), conforme Termo de Referência, anexo I e demais anexos.

Data da sessão: 09 de setembro de 2021, às 09:00 hrs (horário Oficial de Mato Grosso - MT). O Edital
completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, no Departamento de Água e Esgoto de Várzea
Grande - Comissão de Licitação, sito Av. Gov. Júlio Campos 2.599, Jardim dos Estados – Várzea Grande/MT
e no site: www.dae.varzeagrande.mt.gov.br

Várzea Grande-MT, 25 de agosto de 2021.

EVANILZE VALEIDE DA SILVA
PREGOEIRA OFICIAL

CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA
DIRETOR PRESIDENTE - DAE/VG
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1. PREÂMBULO

1.1. O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e a
Pregoeira, designado pela Portaria nº 030/2021, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n.º 3.555/2000, Decreto Federal nº 7892/2013, da Lei Complementar
nº 123/2006, LC 147/2014 que Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP, e, subsidiariamente, da Lei Federal
nº 8.666/1993 e do Decreto Municipal nº 32/2005 e do Decreto Municipal nº 09/2010 e de outras normas
aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação através da modalidade PREGÃO PRESENCIAL
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, critério de julgamento por LOTE, objetivando o registro de preço mediante
as condições estabelecidas neste Edital.

Data: 09/09/2021
Credenciamento Das: 09h 00 min às 09 h 15 min
Abertura das Propostas: 09:30 hrs
Local: Av. Júlio Campos nº 2.599, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande - MT.

Os Envelopes referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão
recebidos pela Pregoeira em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supramencionado.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção/operação e a evolução tecnológicofuncional do GSAN (software livre do ministério de desenvolvimento regional) sistema integrado de gestão de
serviços de saneamento, incluindo-se o GEOSAN (software livre do ministério de desenvolvimento regional)
sistema de georreferenciamento, com a, implantação, migração, manutenção, customização, treinamento, suporte
técnico assistido e suporte técnico online, além de módulo de recebimento via cartão débito/crédito à vista/crédito
a prazo e de pagamentos on-line, para prover aos clientes do DAE/VG o meio de pagamentos por meio eletrônico
(on-line), conforme Termo de Referência, anexo I e demais anexos.

3. TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Foi elaborado pelo Setor de Termo de Referência, TR nº 058/2021, constante às fls. 03 a 75 – DAE/VG, do
Processo nº 042/2021, o qual servirá de base para todo o procedimento licitatório.
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4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão informadas na assinatura do contrato:

Unidade Gestora: Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande
Fonte: 100
Projeto/Atividade: 18.01
Elemento de Despesa: 2069.33.90.39

4.2. Na licitação para registro de preço, não e necessário indicar a dotação orçamentaria, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento equivalente, consoante 2º do art. 7º do Decreto nº.
7.892/13.
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO

5.1

Poderão participar do Pregão as empresas interessadas, que atenderem a todas as exigências deste edital,
seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação.

5.2

Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão trazer a
documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório.
5.2.1

Só serão aceitas cópias legíveis.

5.2.2

Não serão aceitos documentos com rasuras e cujos caracteres estejam ilegíveis e/ou rasurados

de tal forma que não possam ser entendidos, especialmente nas assinaturas e datas.
5.2.3

O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver

dúvida e julgar necessário.
5.3

As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento ou

estabelecidos em lei.
5.3.1

Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como prazo de validade

aceitável o de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
5.4

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
5.4.1

Que se encontrem sob falência, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
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5.4.2

Pessoas Jurídicas que foram penalizadas administrativa ou criminalmente em função de

infrações ambientais.
5.4.3

Declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas

Federal, Estadual ou Municipal ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou
Indireta do Município de Várzea Grande-MT, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial
ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
5.4.4

Estrangeiras que não funcionem no País;

5.4.5

Sociedades Cooperativas;

5.4.6 Empresas incluídas no cadastro municipal de empresas inidôneas ou suspensas – CMIS instituído
no âmbito da administração direta e indireta, autarquia e fundacional do município de Várzea Grande –
MT, pela Lei Municipal nº 4.203/2017.
5.4.7 A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, de
que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a Comissão da
Licitação do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.
5.4.8

Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato

impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame.
5.4.9

A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante:

5.4.10

Estar ciente das condições da licitação;

5.4.11

Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

5.4.12

Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;

5.4.13

Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.

6. PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1.

Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, 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.
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6.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão
que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado;
6.1.2.

A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os referidos

prazos de regularização fiscal mencionados no subitem anterior, conforme § 4º, do art. 4º, do Decreto n.°
8.538/2015.
6.2.

A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.1.1, implicará decadência do direito

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à
Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
contratação, ou revogar a licitação.
6.3.

Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e

empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno
porte.
6.4.

Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
6.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
6.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 6.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
11.2 e 11.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
6.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.3, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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6.5.

A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei

Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os DOCUMENTOS DE
CREDENCIAMENTO, a declaração de enquadramento como ME ou EPP constante no anexo VII do Edital.
7. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até
02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, ou seja, ATÉ AS 17 HS DO DIA
02 DE SETEMBRO DE 2021.

7.1.1. As petições deverão ser protocoladas, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou
irregularidades, contendo os documentos necessários de qualificação do requerente e devidamente
instruídas (assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), nos dias úteis das 08:00 às 11:00hs
e das 13:30 às 17:00hs (horário local), junto a Recepção do Departamento de Água e Esgoto ou
diretamente a Pregoeira Oficial deste Departamento de Água e Esgoto, sito Av. Governador Júlio
Campos, 2.599 – Jardim dos Estados – CEP 78.150-000 Várzea Grande/MT.

7.1.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro (a) devendo informar a
qualificação e endereçamento correto e também o número de telefone para contato e nome do responsável
pelos pedidos de esclarecimentos, e deverão ser encaminhados via e-mail licitacaodae@gmail.com

7.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso a
formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do certame.

7.3. Ocorrendo 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 10.520/02 e legislação vigente.

7.4. 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 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos
do artigo 93, da Lei 8.666/93.

7.5. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer
dentro dos prazos citados no item 7.
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8. DO CREDENCIAMENTO DA LICITAÇÃO
8.1. No horário previsto no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um
representante (Anexo III), o qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, quando solicitado, exibindo a
respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio,
poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos
inerentes ao certame.
8.2. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga por
instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, ou cópia autenticada,
com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços,
para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos
pertinentes ao certame.
8.3.

Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos probatórios de

sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do procedimento licitatório.
8.4.

Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
8.4.1. É vedado o substabelecimento, com o intuito de representar outra empresa no mesmo
procedimento de aquisição/contratação.

8.5.

A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei

Complementar nº 123/2006 deverá apresentar Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Cartório
competente certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP e
declaração de que se enquadra na Condição de ME E EPP (anexo VII).
8.6.

O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou documento

equivalente com foto, e a Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação (Anexo V), deverá vir
FORA DOS ENVELOPES de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, sendo apresentados ao
Pregoeiro quando solicitados.
8.7.

Os documentos de credenciamento serão retidos pelo pregoeiro e equipe de apoio e juntados ao processo

licitatório.

9. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

7

9.1. Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o representante da licitante entregará os dois envelopes não
transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação,
independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a participação de novos
licitantes.

O envelope 01 contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as seguintes informações:
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS.
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE.
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL.

O envelope 02 contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informações:

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE.
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL.

9.2.

Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos Documentos de

Habilitação.
10. DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua
portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde que
acompanhadas de sua tradução entre parênteses, suas folhas devem ser numeradas e rubricadas, sendo a última
datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da empresa (proprietário, dirigente,
sócio-gerente ou mandatário), redigida com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem
alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda,
contendo:
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10.1.1. Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, expressos
em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) e por extenso.
Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os
valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último;
10.1.2. Folha de identificação da licitante, contendo: Razão ou Denominação Social, endereço
completo, telefone/fax, número do CNPJ/MF e, se possível, número da conta corrente, agência e
respectivo banco, praça de pagamento e endereço eletrônico;
10.1.3. O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de sua apresentação;
10.1.4. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de 60
(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;
10.1.5. Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos
operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras
despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de
reivindicar custos adicionais;
10.2. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente
cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento
das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a
esse ou qualquer título, devendo o objeto deste pregão ser fornecido, executado, sem ônus adicionais;
10.3. A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui motivo de
desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase de julgamento;
10.4. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena de
desclassificação da proposta;
10.5. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
própria licitante, para os quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração;
10.6. A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição dos
preços propostos;
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10.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira;
10.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto no que se
refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos
originais, ressalvadas àquelas quanto ao preço declarado por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes
erros materiais devidamente avaliadas e justificadas à Pregoeira.
10.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
10.9.1.

Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da

Legislação aplicável;
10.9.2.

Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento;
10.9.3.

Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste

Edital;
10.10. A simples participação neste certame implica em:
10.10.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos
decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às
licitantes pela realização de tais atos;
10.10.2. Que a empresa vencedora deverá apresentar proposta atualizada em até 48 (quarenta e
oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande,
que estabelecerá novo prazo;
10.10.3. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer os serviços objeto desta licitação em
total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos.
11. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DISPUTA DE LANCES VERBAIS
11.1. O critério de julgamento das propostas será o de maior preço global por lote, onde será verificado o
menor valor global de cada uma das propostas apresentadas;
11.1.1. Poderão ser realizadas diligências, via internet ou outros meios, das marcas apresentadas na
sessão pública ou no momento em que a pregoeira entender necessário;
11.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená-las-á em ordem
decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor preço, classificando o seu autor, cujo
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conteúdo atenda as especificações do Edital e em seguida as propostas com valores sucessivos e superiores de
até 10 (dez) pontos percentuais relativamente à de menor preço;
11.3. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo objeto não
atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital;
11.4. Serão selecionadas as propostas com o valor dentro do estimado, conforme Anexo II - Proposta de Preços,
e os seus autores convidados a participar dos lances verbais;
11.5. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes para o desconto
sobre o Valor de Referência;
11.5.1.

Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate;

11.6. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar outros
elementos da proposta escrita;
11.7. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo, para analisar
seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone celular e outros;
11.8. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado
pela Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do preço
apresentado por ele, para efeito de ordenação das propostas;
11.9. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
11.10. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
e o valor estimado para a contratação;
11.10.1. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será efetuada
por sorteio, na mesma sessão;
11.11. Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem decrescente de valor,
consubstanciado nos descontos oferecidos;
11.12. Não poderá haver desistência dos lances ofertados;
11.13. A Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela primeira
classificada, decidindo motivadamente a respeito, podendo, para tanto, requerer a análise da área demandante
para dar mais segurança no processo de aprovação da proposta;
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11.14. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a
tiver formulado;
11.15. Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências;
11.16. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Pregoeira.
12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, observando que:
12.1.1. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada
e sujeita às penalidades legais;
12.1.2.

Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da

documentação, prevista;
a)

A não apresentação da documentação exigida para habilitação;

b)

A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento;

c)

A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo contido em

Lei vigente e deste Edital ou um de seus Anexos;
d)

Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet comprovando

sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pela Pregoeira ou um dos membros da equipe de apoio,
apenas para efeitos de comprovação de autenticidade daqueles apresentados;
e)

O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os documentos sem originais

atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada.
12.2. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma numerada,
sequencial e inseridos no envelope nº 02, são os seguintes:
12.2.2.

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do artigo

32, §2º, da Lei nº 8.666/93 (Anexo VI);
a)

No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei Complementar

nº 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração;
b)

A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei

Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de
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habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4º do art. 3º da mesma
Lei. (Anexo VII);
12.2.3.

Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7°
da Constituição da República, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8.666/93 (Anexo IV);
12.2.4.

Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores

públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (Anexo IV);
12.2.5.

Caso a proponente não esteja cadastrada como contribuinte (de qualquer espécie) no município

de Várzea Grande, deverá apresentar “Declaração de não cadastramento e de inexistência de débitos
junto a Fazenda do Município de Várzea Grande e órgãos da administração direta e indireta”,
conforme modelo do Anexo IX, deste edital.
12.2.6.

O envelope Documentos de Habilitação deverá conter os documentos preferencialmente em

ordem, com suas páginas numeradas sequencialmente, a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
12.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: As empresas interessadas deverão
apresentar a seguinte documentação:
a) Cédula de Identidade, ou outro documento de identificação dos responsáveis legais da empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
Sociedades Comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
e)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.

f)

No caso de empresário individual: inscrição no registro publica de empresas Mercantis, a cargo da
junta Comercial de respectiva sede.

g)

Em se de tratando de microempreendedor individual –MEI: Certificado da condição de
microempreendedor individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
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aceitação

ficara

condicionada

a

verificação

da

autenticidade

no

sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br;
h)

No caso da sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limita- EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrada na junta comercial de
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

i)

No caso de sociedade Simples, inscrição do ato constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

j)

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela junta comercial ou
registro civil das pessoas jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da instrução normativa nº 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comercio – DNRC;

k)

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

l)

Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

m)

Todos os atos constitutivos presentados deverão guardar similaridade entre o objeto social e o
objeto da contratação, sob pena de inabilitação.

n)

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação.

12.4. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá na apresentação
dos seguintes documentos:
14.4.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

14.4.2.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
14.4.3.

Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba

também os tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social, sendo que essa pode ser retirada
através do site: www.receita.fazenda.gov.br;
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14.4.4.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de

Débito de Tributos Municipais;
14.4.5.

Certidão e inexistência de débitos inscritos em dívida ativa com a Procuradoria

Municipal do domicílio do proponente;
14.4.6.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de

Débito de Tributos Estaduais;
12.4.7. Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo
domicílio tributário;
Parágrafo único. Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nos itens “12.4.4” e
“12.4.5” e “12.4.6” e “12.4.7”, de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário
do licitante;
12.4.8. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF,
emitido pela Caixa Econômica Federal;
12.4.9. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br);
12.4.10. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO do ano em exercício, da LICITANTE, expedido pelo
órgão competente, onde conste autorização para funcionamento da atividade;
12.4.11. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos
de Negativa;
14.5. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá na
apresentação dos seguintes documentos:
14.5.1.

Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da sede da

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física,
data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do
documento;
14.5.2.

Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas

certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor.
14.5.3.

Quando ausente o prazo de validade no corpo da certidão de falência, o prazo máximo admitido

será de 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação, ou de acordo com a data da validade
informada pelo Órgão Expedidor na própria certidão;
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14.5.4.

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta;
14.5.5.

As microempresas e as empresas de pequeno porte, que preencham as condições estabelecidas

no art. 34 da Lei n.º 11.488/07, estão dispensadas do balanço patrimonial apenas para fins fiscais. Assim,
para a presente licitação, é OBRIGATÓRIA a apresentação desta peça, dispensando-se apenas a
publicação e a sua transcrição no livro diário;
14.5.6.

O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de “Recibo de entrega

de livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis;
Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
14.5.7.

Por Sistema público de Escrituração Digital- SPED, acompanhado do termo de abertura e

encerramento e do recibo de entrega emitido pelo SPED, conforme DECRETO 8.683/2016.
14.5.8.

As empresas recém-constituídas, cujo balanço patrimonial ainda não seja exigível, deverão

apresentar o Balanço de Abertura, devidamente assinado pelo contador com seu respectivo nº. do CRC (
Conselho Regional de Contabilidade) e registrado junto ao órgão competente;
14.5.9.

Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI estão dispensadas da apresentação do

balanço patrimonial.
14.5.10. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
14.5.11. Quando se tratar de empresa S/A: Balanço Registrado na junta Comercial e publicado no
Diário Oficial e/ou jornais de grande circulação 9 Art.289, caput e parágrafo 5º da Lei nº 6404/76);
14.5.12. Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Balanço acompanhado das copias
dos termos de abertura e encerramento, extraído do Livro Diário, (Art. 5º, 2º do Decreto Lei nº 486/690,
devidamente registrado na junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e/ou em outro órgão
equivalente, contendo a identificação e assinaturas legíveis do proprietário e/ou responsável pela
administração de empresa, identificação e assinaturas legíveis do responsável contábil da empresa,
devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade).
14.5.13. Sociedade criada no exercício em curso: fotocopia do Balanço de Abertura, devidamente
registrada ou autenticada na junta Comercial da sede domicilio dos licitantes nos casos de sociedades
anônimas;
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14.5.14. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar cópia da declaração de
inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial que antecede a
condição de inatividade.
Obs: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados:
14.5.15. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
14.5.16. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultado apresentados em uma das seguintes formas:
a) Publicados em Diário Oficial;
b) Publicados em Jornal;
c) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante; e
d) Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos
de Abertura e de Encerramento.
14.5.17. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência
de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em conjunto
com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. Portanto,
havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei
8.666/93. Caso constatada a participação de um mesmo sócio em mais de uma empresa licitante, estas
serão inabilitadas, podendo, ainda, serem declaradas inidôneas para contratar com a Administração
Pública.
14.6.

Da Qualificação Técnica

14.6.1.

COMPROVAÇÃO

DE

CAPACIDADE

TÉCNICO-OPERACIONAL

DA

EMPRESA:

atestado(s) ou certidão(ões) fornecida(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em
nome da Proponente, que demonstre a execução dos serviços abaixo especificados:

a)

Suporte técnico, manutenção corretiva, implantação de manutenção evolutiva, treinamento, no
GSAN (Sistema integrado de Gestão de Saneamento) que os clientes citados nas certidões ou
atestados apresentadas pela Proponente possuam no mínimo 40.000 (Quarenta mil) ligações de
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água e/ou esgoto em seu somatório, cujo dado reflete a posição de 50% (cinquenta por cento) do
número de ligações totais de água.
b)

Suporte técnico, manutenção, customização, integração, implantação e homologação entre o
sistema integrado de gestão de Saneamento - GSAN e sistema eletrônico de pagamentos de cartões
de débito e crédito através de POS e MPOS, incluindo a disponibilização de webservices para
acesso direto no equipamento de opções de pagamento, estorno e abertura de ordens de serviço.

c)

Suporte técnico para integração do sistema integrado e gestão de Saneamento - GSAN, com
software livre de Georreferenciamento (GEOSAN) de rede e software com simulação hidráulica.

d)

Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devendo comprovar que a empresa licitante já tenha fornecido software para automação de
pagamentos de faturas de água, esgoto e demais documentos de arrecadação, através de
Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), via cartões de Credito e Débito, homologado para
operação com todas as bandeiras de cartões disponíveis no mercado nacional padrão FEBRABAN,
e que a solução está integrada ao sistema de gestão comercial ofertado.

14.6.2. Os atestados deverão conter: Prazo contratual; Local de Prestação de serviços; Natureza da prestação de
serviços; Quantidade de ligações existentes; Caracterização do bom desempenho do licitante; Identificação da
pessoa que os forneceu.

14.6.3.

Qualificação da equipe técnica: comprovação de vínculo (formal) do profissional com a

CONTRATADA, apresentando-se cópia autenticada ou simples com o original (para autenticação do servidor
o DAE/VG):

a)

Coordenador Técnico do Projeto: Profissional de nível superior na área de informática ou
formação de nível superior com curso pós-graduação na área de informática; ou com pós-graduação
ou MBA em gerenciamento de projetos; que comprove experiência em gerenciamento de projetos
de implantação/manutenção do GSAN e GEOSAN.

b)

Analista de Requisitos / Analista de Sistemas: Profissional de nível superior na área de
informática ou formação de nível superior com curso pós-graduação na área de informática; que
comprove especificação de sistemas Java e manutenção do GSAN e GEOSAN.

c)

Programador Java: Profissional com formação em Java, detentor de Certificado SUM Certified
Java Programmer, emitido por qualquer Authorized Word wide Prometric ou em processo de
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certificação; ou detentor de Certificado ou Atestado de conclusão de curso de formação em Java,
ministrado por profissional ou empresa do ramo;
d)

Analista de Suporte / Negócio: Profissional que comprove experiência em atividades de suporte
ao sistema GSAN. Esse profissional permite estar disponível na autarquia ou de forma remota de
segunda à sexta-feira, no horário comercial do DA/VG, executando as atividades de treinamento
referentes à adaptação dos programas, atendimentos pontuais, esclarecimento de dúvidas e suporte
presencial aos usuários do sistema.

14.6.4. Equipe Técnica: declaração de que tem disponibilidade de equipe técnica mínima, com o seguinte
perfil:
a)

Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS: Quantidade: mínimo de 01 (um). Funções:

Executar os serviços análise para manutenção, suporte técnico, treinamento, adequações e todas as
ações correlatas a utilização do GSAN e GEOSAN. Qualificação mínima: ensino superior
completo na área de TI e experiência comprovada com o desenvolvimento da Ferramenta GSAN
e GEOSAN.
b)

Cargo: PROGRAMADOR: Quantidade: mínimo de 02 (dois). Funções: Executar os

serviços de manutenção e adequações e todas as ações correlatas à utilização do GSAN e
GEOSAN. Qualificação mínima: ensino superior completo na área de TI e experiência comprovada
com o desenvolvimento da Ferramenta GSAN e GEOSAN.
c)

Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR: Quantidade: mínimo de 03 (três).

Funções: Executar os serviços de suporte técnico, treinamento, adequações e todas as ações
correlatas a utilização do GSAN e GEOSAN. Qualificação mínima: ensino superior completo ou
em curso na área de TI e experiência comprovada com o desenvolvimento da Ferramenta GSAN e
GEOSAN.
14.6.5. Os profissionais apresentados são parte integrante do quadro permanente da Proponente, na condição
de empregado, prestador de serviço, sócio, diretor ou proprietário, que se comprovará através de: carteira de
trabalho, ou contrato de prestação de serviços, ou registro profissional; que comprove no mínimo 180 dias de
vínculo com a empresa; no caso de sócio, diretor ou proprietário, apresentar cópia do estatuto ou contrato
social da empresa, com sua última alteração.

13. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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13.1. Encerrada a fase de lance para o lote, a Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando sua regularidade.
13.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, caso não haja
interposição de recursos.
13.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste edital, a Pregoeira considerará a proponente
INABILITADA.
13.4. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará a habilitação das
licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda aos requisitos do Edital.
13.5. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá suspender a sessão e fixar as licitantes
o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, escoimados os vícios apontados
para cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da Lei nº 8.666/93, mantendo-se a classificação das
propostas e lance verbais.
13.6. Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada Ata circunstanciada com todos os
vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos representantes presentes, pela Pregoeira e pela Equipe de
Apoio.
13.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
13.8.

Diante da suspensão temporária das atividades cartorárias em face da pandemia gerada pelo

Coronavírus (COVID-19), se necessário os pregoeiros e/ou membros da CPL poderão realizar a autenticação
de documentos apresentados por empresas licitantes, via cotejo das cópias com os respectivos originais, na
própria sessão de entrega e abertura das propostas. Trata-se de conferir razoabilidade e proporcionalidade à
condução do processamento licitatório, conforme Estudo Técnico Orientativo nº 014/2020 do TCE/MT.

14. RECURSOS

14.1. Os recursos deverão ser manifestados, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do vencedor
pela Pregoeira, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) acatado(s) e a síntese das suas razões
(motivação), que serão registrados em ata.
14.2. A Pregoeira indeferirá recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não tem poderes,
negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata.
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14.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá juntar, no
prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, memoriais contendo razões
que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos memoriais
mencionados, a atos não impugnados na sessão.
14.4. As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas
contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, contado do encerramento do prazo do
recorrente para a apresentação das razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
14.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão
deste Pregão, implicará decadência desse direito da licitante, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto à
vencedora.
14.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:
14.6.1.

A Pregoeira aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e

contrarrazões;
14.6.2.

Encerrados os prazos acima, a Pregoeira irá analisar o recurso impetrado por escrito,

suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do
recurso;
14.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Licitação, em dias
úteis, no horário de 08 às 17 horas.
14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo Excelentíssimo Diretor
Presidente do DAE/VG, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial ao vencedor e homologará o
procedimento licitatório.
O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no site do Departamento de Água e Esgoto de
Várzea Grande: www.dae.varzeagrande.mt.gov.br
O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo quanto à disputa.
14.10. Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso 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 10.520/02 e legislação vigente.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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15.1. A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor poderá feita pela Pregoeira ou pelo Diretor Presidente,
conforme art. 28º inciso XIX do Decreto nº 09 de 05 de fevereiro de 2010, pelo Município de Várzea
Grande, através do Departamento de Água e Esgoto, com posterior encaminhamento para firmar o contrato.
15.2. O resultado do presente certame será publicado e divulgado pelo (a) Pregoeiro (a) no Diário Eletrônico do
Tribunal de Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br.

16. DOS ACRÉSCIMOS

16.1. DO REAJUSTE

16.1.1. Os preços dos serviços e das peças objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis, pelo prazo de
01 (um) ano;

16.1.2. Depois de decorrido um ano da assinatura do contrato, o licitante terá direito ao reajuste de preços
pelo índice do INPC/FGV;

16.1.2.1. Caso a legislação altere o prazo de reajuste ou o índice definido no item anterior, será adotado
o que for definido pelo Governo Federal;

16.1.3. No reajuste dos preços aplicar-se-á o índice do INPC/FGV;

16.1.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do contrato, a
variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto
de revisão contratual.

16.2. DO REEQUILÍBRIO

16.2.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a

manutenção

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93,
e

observados

os

itens

subsequentes

deste

termo

de

referência;

16.2.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar
de

comprovação

de

superveniência

do

fato

imprevisível

ou

previsível,

porém

de
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consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato
e somente será concedido após apresentação da comprovação;

16.2.3. O reequilíbrio deverá ser justificado e comprovado documentalmente e só terá
efeitos após a aprovação por parte da Administração.

16.3. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.3.1. Não haverá acréscimo quantitativo na Ata de Registro de Preços;

16.3.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do Contrato
se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº

que

8.666/93

e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os
celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei
nº 9.648/98.

16.4. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente
no mercado à época do registro.

17. DO CONTROLE DE PREÇOS

17.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

17.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado;

17.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
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17.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original;

17.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, o Departamento de Água e Esgoto
de Várzea Grande solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

17.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados;

17.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

17.3.3. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Departamento de Água e Esgoto de Várzea
Grande poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro)
colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e
nova licitação em caso de fracasso na negociação;

17.3.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

17.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à média daqueles apurados pelo setor compras, na pesquisa de estimativa de preços.
18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

18.1.Poderá ser formalizado com a empresa vencedora da licitação por intermédio de instrumento contratual,
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme
demanda do DAE/VG.
18.2. No caso de contratação esta vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do instrumento
contratual, podendo ser prorrogada nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/93.
19.DAS OBRIGAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
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19.1. Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) obriga-se a:

19.1.1. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os serviços.

19.2. Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de
segurança.

19.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no fornecimento
dos serviços.

19.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste termo de referência.

19.5. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à
execução dos mesmos.

19.6. Paralisar a execução casos os empregados da contratada não estejam utilizando os equipamentos de
proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da contratada.

19.7. As obrigações descritas no Termo de Referência também deverão ser cumpridas.
Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados do mercado. Solicitar no prazo previsto
toda a documentação legal referente à prestação do serviço.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
Supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme trata o § 1º do
art.65, da Lei nº. 8.666/93.
20.2. Uma vez comunicadas de que o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG)
efetivará a contratação, a licitante vencedora deverá comparecer até 02 (dois) dias úteis seguintes à
comunicação, para assinatura do contrato e/ou retirada da Ordem de Fornecimento, sob pena de decair
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do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste termo. Assinado o contrato e/ou
recebida a Ordem de Fornecimento, a empresa vencedora do certame obriga-se a:

20.3. Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Compras para atesto e posterior encaminhamento
Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido.
20.4. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Departamento de Compras, cujas reclamações
se obrigam a atender prontamente.
20.5. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados no desempenho dos serviços ou entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em
dependências, do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) e Não transferir a
terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência do Departamento
de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG).
20.6. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem.
qualquer ônus para o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), manter as
condições de Habilitação e Qualificação exigidas para a sua contratação.
20.7. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com indicação
do Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente
contratado.
20.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos/equipamentos ou prestação dos serviços, incluindo as
entregas feitas por transportadoras.
20.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Departamento de Água e Esgoto de
Várzea Grande (DAE/VG).
20.10.

É

de

responsabilidade

do

licitante,

que

a

garantia

expressa

de

seus

materiais/equipamentos/serviços ou serviço atenda as condições exigidas.
20.11. As obrigações descritas no Termo de Referência n°058/2021 também deverão ser
cumpridas.
21.

DA CONVOCAÇÃO
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21.1. A convocação da Contratada pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE/VG será formalizada e conterá
o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura do Instrumento Contratual, retirar a
nota de empenho, Ordem de Fornecimento, ou instrumento equivalente, que será emitida pelo Departamento de
Licitação e/ou pelo Departamento de Compras.
21.2. O não comparecimento do fornecedor convocado na forma do subitem anterior o sujeitará às sanções
previstas neste Edital.
21.3. O contrato deverá ser executado de acordo com os requisitos deste edital o Termo de Referência e seus
anexos.
21.4. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao Setor de
Compras no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.
21.5. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Nota de Empenho ou
instrumento contratual previsto neste Edital, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados
na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
21.6. As contratações dos materiais/equipamentos/serviços registradas neste instrumento serão efetuadas
através de contrato (com ordem de fornecimento), carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização
de compra, ordem de execução de serviço ou outro instrumento contratual (art. 62 da Lei n.º 8.666/93),
emitida pela Execução Orçamentária, com Autorização emitida pelo Setor de Compras, contendo o número
do instrumento contratual, o nome da empresa, o objeto, a especificação/quantitativo, o endereço e a data de
entrega.
22.

DA EXECUÇÃO, PRAZO DO CONTRATO

22.1. A execução do serviço será iniciada a partir da data da assinatura do instrumento de contrato ou entrega
da Nota de Empenho e mediante a expedição e apresentação da Ordem de Fornecimento, se for o caso, à empresa
CONTRATADA.
25.1.1. No caso de ser firmado contrato entre a Administração e o Fornecedor, a Ordem de
Fornecimento será condição obrigatória para o fornecimento e pagamento do objeto, obedecendo
ao quantitativo descrito na respectiva Ordem, limitado ao quantitativo previsto na Ata de Registro
de Preço.
22.2. Cumprir os prazos de execução, sob pena de aplicação de sanções administrativas.
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22.3. A disponibilização e a contratação do quantitativo até o limite previsto na Ata de Registro de Preços será
formalizada e requisitada por meio de Ordem de Fornecimento pela CONTRATANTE, onde será descrito o
quantitativo a ser contratado mensalmente ou conforme demanda do DAE/VG.

22.3.1. A Ordem de Fornecimento deverá ser emitida e apresentada à CONTRATADA com prazo de
antecedência mínima de 04 (quatro) dias úteis, exceto nos casos emergenciais em que poderá ser
acordado entre as partes um prazo menor e razoável para a requisição e disponibilização do objeto
contratado.

22.4. A medição dos serviços será realizada, com base no instrumento contratual e/ou Ordem de Fornecimento,
pela Comissão de Fiscalização, que após aprovada será liberada para emissão da nota fiscal para fins de
liquidação e pagamento.
23.

DOS PAGAMENTOS

23.1. Executados os serviços ou Entregue os objetos, na forma do instrumento contratual e/ou Ordem de
Fornecimento, a licitante vencedora deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal (is)/fatura (s), emitida (s) para fins de
liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
23.1.1. Ofício solicitando o pagamento;
23.1.2. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os
tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social;
23.1.3. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
23.1.4. Certidão Negativa de Débito junto à Fazendas Estadual, do domicílio sede da licitante vencedora;
23.1.5. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br);
23.1.6. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicilio
tributário.
Parágrafo Único: Inclusive as certidões negativas constantes nos artigos 74 (se for o caso) e 75 do Decreto
Municipal nº 09/2010 do Município de Várzea Grande.
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23.2. O pagamento será efetuado, conforme o instrumento contratual e/ou Ordem de Fornecimento e a
disponibilização efetiva dos quantitativos requisitados, pelo Departamento de Água e Esgoto no prazo de
até 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos
documentos comprobatórios, conforme indicado no subitem 26.1, mediante ordem bancária, creditada
em conta corrente da licitante vencedora.
23.3. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos serviços prestados a
este Departamento de Água e Esgoto, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito
o pagamento.
23.3.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a
contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.
23.3.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará
aceitação definitiva dos produtos entregues ou serviços executados.
23.4. O Departamento de Água e Esgoto não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança
em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;
23.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade
do Contratado.
24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às
penalidades previstas na Lei n. 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:
24.1.1

Por atraso injustificado na entrega do produto ou execução do serviço;

24.1.2

Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), do valor

adjudicado;
24.1.3

Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), do

valor adjudicado, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;
24.1.4

Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, o

Departamento de Água e Esgoto poderá garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:
24.1.5

Advertência;
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24.1.6

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a

administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de
fornecedores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
24.2 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua
aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha
acarretar ao Departamento de Água e Esgoto.
24.3 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.
24.4 Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento
de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e
do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente:
24.4.1

Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;

24.4.2

Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do

fornecimento ou da execução do serviço;
24.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou no Cadastro de
Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
24.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou no Cadastro
de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá
ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.

25. DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. É facultado ao(a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
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25.2. Fica assegurado ao Departamento de Água e Esgoto o direito de, no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma
da legislação vigente.
25.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
25.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do Departamento de Água e
Esgoto de Várzea Grande.
25.5. A Pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados
na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
25.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
25.7. As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Várzea Grande - MT, com exclusão de qualquer outro.
25.8. A Pregoeira poderá, se julgar conveniente, adotar o procedimento de re-pregoar, devendo as licitantes,
neste caso, permanecerem até o final da sessão.
25.9. As decisões da Pregoeira serão comunicadas mediante publicação na página web do Departamento de
Água e Esgoto (www.daevg.com.br), salvo com referência àquelas que, lavradas em Ata, puderem ser feitas
diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de email,
desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:
a)

Julgamento deste Pregão;

b)

Recurso porventura interposto.

25.10. A Cópia do Edital do Pregão Presencial nº 018/2021 - DAE/VG e de seus Anexos poderá ser obtida pelo
site: www.dae.varzeagrande.mt.gov.br
25.11. Os envelopes não abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada no Departamento de
Licitação, pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da Licitação (transcorrido o
prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso,
denegados os recursos interpostos), após o que o Departamento de Água e Esgoto se reserva o direito de
fragmentá-los.
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25.12. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e, no que
couber, ao Decreto Municipal n. 09/2010.
25.13. A CONTRATADA deverá, quando da assinatura do contrato, indicar funcionário de seu quadro para
atuar como PREPOSTO junto à CONTRATANTE, sendo este o contato oficial para quaisquer questões
pertinentes a prestação de serviços vislumbrados nesta Licitação.
25.14. O licitante que ensejar o retardamento total ou parcial de obrigações assumidas, garantindo a prévia
defesa, a Administração poderá aplicar à contratada advertência, multas, suspensão ou declarar inidônea, sendo
informado à Secretaria de Estado de Administração, para providência quanto ao registro no Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado.

26. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO

26.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os seguintes anexos, cujo teor
vincula totalmente os licitantes:
a) Anexo I: Termo de Referência
b) Anexo II: Modelo de Proposta Financeira
c) Anexo III: Modelo Carta de Credenciamento
d) Anexo IV: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais
e) Anexo V: Declaração de Habilitação
f) Anexo VI: Declaração de Superveniência de Fato Impeditivos da Habilitação
g) Anexo VII: Declaração de ME e EPP
h) Anexo VIII: Declaração sobre tributos municipais de Várzea Grande
i) Anexo IX: Declaração de Renúncia de interposição de recurso.
j) Anexo X: Minuta do contrato.

Várzea Grande/MT, 25 de agosto de 2021.
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EVANILZE VALEIDE DA SILVA
PREGOEIRA OFICIAL

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO Nº 058/2021

2. Dados do Equivalente:
2.1. Nome do Projeto: MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO GSAN II.
2.2. Número do Convênio ou Instrumento Equivalente:
2.3. Meta / Etapa:
2.4. Componente / Ação:
3. Unidade Orçamentária:
3.1. Unidades Gestora: D.A.E.
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4. Classificação da Despesa: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;
5. Objeto Sintético: Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção/operação e a evolução
tecnológico-funcional do GSAN (software livre do ministério de desenvolvimento regional) sistema integrado de
gestão de serviços de saneamento, incluindo-se o GEOSAN (software livre do ministério de desenvolvimento
regional) sistema de georreferenciamento, com a, implantação, migração, manutenção, customização, treinamento,
suporte técnico assistido e suporte técnico online, além de módulo de recebimento via cartão débito/crédito à
vista/crédito a prazo e de pagamentos on-line, para prover aos clientes do DAE/VG o meio de pagamentos por meio
eletrônico (on-line), conforme Termo de Referência, anexo I e demais anexos que fazem parte integrante deste e
especificações a seguir, de acordo com, quantitativos e condições estabelecidas nos anexos e nas condições previstas
neste termo;
6. Unidade Demandante do TR: Setor de TR.
7. Unidade Solicitante / Recebedora: Diretoria Comercial.
8. Fiscal do Contrato: Alessandro M. Leite de Campos / Matrícula: 2361.
8.1. Fiscal Substituto: Paulo Roberto Ferreira / Matrícula: 2338.
9. Projeto/Atividade/Ação, Fonte, Elemento de Despesa e Sub elemento, Valor Estimado:
Projeto/Atividade/Ação

Fonte
100

Custo Estimado Total

Elemento de Despesa

Ano

Valor (R$)

2021

R$

R$
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10. Planilha Descritiva do Objeto:
LOTE ÚNICO TABELA GSAN

ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM
SUPORTE DE MANUTENÇÃO
DO SISTEMA COMERCIAL
GSAN, A PRODUTOS JÁ EM
OPERAÇÃO NO DAE/VG
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
MOBILE OS PLUS
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
AGENCIA VIRTUAL
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
MOBILE CIDADÃO
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
MÓDULO DE RECEBIMENTO
VIA
CARTÃO
DÉBITO/CRÉDITO
VISTA/CRÉDITO A PRAZO

CÓDIGO
TCE

QUANT UNID

ETAPA

216032-3

12

Mês

216044-7

1

SV

Mês 2

216044-7

1

SV

Mês 2

216044-7

1

SV

Mês 2

216044-7

1

SV

Mês 2

06

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
216044-7
BUSINESS INTELLIGENCE

1

SV

Mês 2

07

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
216044-7
INDICADORES MOBILE

1

SV

Mês 2

08

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
EM PROGRAMAS E SISTEMAS
DE AJUSTES EM LAYOUT E 4006643-7
DESENVOLVIMENTO
EM
NOVAS FUNCIONALIDADES

12

Mês

1

SV

1

SV

1

SV

02
03
04

05

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
09

DO MÓDULO URA UNIDADE 367156-9
DE RESPOSTA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO

10

DE MODULO INTEGRADO DO 00037409
WHATSAPP.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

11

DE SOFTWARE - DO TIPO 216552-0
INSTALAÇÃO
E
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CONFIGURAÇÃO

DE

FIREWALL E PROXI.
TOTAL
LOTE ÚNICO TABELA GEOSAN

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DE
BASE
GEORREFERENCIADA
INTEGRADO AO GSAN, COM
A CRIAÇÃO DE BANCO DE
DADOS
SERVIÇO DE ACESSO E
IMPORTAÇÃO
DA
BASE
CARTOGRÁFICA E IMAGEM
DE SATÉLITE / FOTO ÁREA
DE 50 CM (DWG/SHAPE/DXF).
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
DE AGUA E REDES DE
ESGOTO QUE COMPÕE O
SISTEMA DO DAE/VG,
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DE
LOCALIZAÇÃO
DE
RAMAIS DE LIGAÇÃO DE
AGUA E ESGOTO SISTEMA
GEORREEFERENCIADA
SERVIÇO DE ACESSO E
UTILILIZAÇÃO
DO
TIPO
INSERÇÃO DE LINKS DE
DESENHOS EXISTENTES NO
DAE/VG (DWG/TIFF)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
TIPO ASSISTÊNCIA TÉCNICA
COM
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA
DO SISTEMA INTEGRADO DE
GEORREFERENCIAMENTO GEOSAN
SERVIÇOS DE TREINAMENTO
DOS
SERVIDORES
EM
SISTEMA GEOSAN
100
HORAS
SERVIÇO
DE
SUPORTE
TÉCNICO
REALIZADO
ATRAVÉS DE EMAIL, CHAT E

CÓDIGO
TCE

58896

QUANT UNID

1

ETAPA

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

SV

19354

1

SV

58862

1500

KM

58861

90.000

Lig.

19357

1

SV

19359

12

Mês

216049-8

01

SV

265395-8

12

Mês
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OU TELEFONE DAS 7:00 HS ÀS
17:00 DE SEGUNDA A SEXTA
FEIRA
TOTAL
12. Das Especificações da Prestação de Serviço
12.1. Prestação in loco (sedes da CONTRATANTE indicadas no item 23 deste termo de referência, de suporte
técnico (presencial) e remoto (telefônico e outros meios) na operação do sistema GSAN e sistemas conexos, de
modo que esse sistema funcione plena e ininterruptamente, realizando todas as rotinas já existentes na lista de
opções (menu) disponível ao usuário. Assim, é de se entender que esse suporte técnico permite ser dotado de
profissionais conhecedores do negócio faturamento/arrecadação de contas de água, esgoto e resíduos sólidos e
relacionamento com o cliente;
12.2. Entende-se por “sistemas conexos”, todos os sistemas computacionais que desempenhem funcionalidades
de faturamento, arrecadação e controle de contas de serviços de água, esgoto e outros serviços de
responsabilidade deste CONTRATANTE, e que, tenham o código fonte disponibilizado à CONTRATADA para
aprimoramentos ou ajustes.
12.3. Apresentação gradual da evolução dos trabalhos de manutenção para equipe técnica da área de TI da
CONTRATANTE, a ser prestada em um dos endereços desta CONTRATANTE indicados no item 23 deste
termo de referência ou por meio de vídeo conferência, tudo a depender de anuência da CONTRATANTE, em
data e horário definidos em comum acordo entre as partes, possibilitando a CONTRATANTE o monitoramento
da execução dos diversos projetos de ajustes ou melhorias que surjam no decorrer da relação contratual;
12.4. Transferência permanente de tecnologia relativa aos serviços prestados de suporte, manutenção corretiva
e de administração do sistema de banco de dados, de modo que a CONTRATANTE tenha plena ciência e
capacidade de interpretação dos serviços prestados pela CONTRATADA.
12.5. Elaboração, permanente atualização e entrega à CONTRATANTE a evento de cada manutenção evolutiva
e corretiva recorrente, de diagramas técnicos (modelo lógico de dados; modelo físico de dados; diagrama de
classes; diagrama de casos de uso, diagramas de interatividade e matriz CRUD) para o fim de contribuir com a
necessária transferência de tecnologia da CONTRATADA à CONTRATANTE.
13. Da Habilitação Técnica
13.1. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA: atestado(s) ou
certidão(ões) fornecida(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da Proponente, que
demonstre a execução dos serviços abaixo especificados:
e) Suporte técnico, manutenção corretiva, implantação de manutenção evolutiva, treinamento, no GSAN
(Sistema integrado de Gestão de Saneamento) que os clientes citados nas certidões ou atestados
apresentadas pela Proponente possuam no mínimo 40.000 (Quarenta mil) ligações de água e/ou esgoto
em seu somatório, cujo dado reflete a posição de 50% (cinquenta por cento) do número de ligações
totais de água.
f) Suporte técnico, manutenção, customização, integração, implantação e homologação entre o sistema
integrado de gestão de Saneamento - GSAN e sistema eletrônico de pagamentos de cartões de débito
e crédito através de POS e MPOS, incluindo a disponibilização de webservices para acesso direto no
equipamento de opções de pagamento, estorno e abertura de ordens de serviço.
g) Suporte técnico para integração do sistema integrado e gestão de Saneamento - GSAN, com software
livre de Georreferenciamento (GEOSAN) de rede e software com simulação hidráulica.
h) Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo
comprovar que a empresa licitante já tenha fornecido software para automação de pagamentos de
faturas de água, esgoto e demais documentos de arrecadação, através de Transferência Eletrônica de
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Fundos (TEF), via cartões de Credito e Débito, homologado para operação com todas as bandeiras de
cartões disponíveis no mercado nacional padrão FEBRABAN, e que a solução está integrada ao
sistema de gestão comercial ofertado.
13.2. Os atestados deverão conter: Prazo contratual; Local de Prestação de serviços; Natureza da prestação de
serviços; Quantidade de ligações existentes; Caracterização do bom desempenho do licitante; Identificação da
pessoa que os forneceu.
13.3. Qualificação da equipe técnica: comprovação de vínculo (formal) do profissional com a
CONTRATADA, apresentando-se cópia autenticada ou simples com o original (para autenticação do servidor
o DAE/VG):
e) Coordenador Técnico do Projeto: Profissional de nível superior na área de informática ou formação
de nível superior com curso pós-graduação na área de informática; ou com pós-graduação ou MBA
em gerenciamento de projetos; que comprove experiência em gerenciamento de projetos de
implantação/manutenção do GSAN e GEOSAN.
f) Analista de Requisitos / Analista de Sistemas: Profissional de nível superior na área de informática
ou formação de nível superior com curso pós-graduação na área de informática; que comprove
especificação de sistemas Java e manutenção do GSAN e GEOSAN.
g) Programador Java: Profissional com formação em Java, detentor de Certificado SUM Certified Java
Programmer, emitido por qualquer Authorized Word wide Prometric ou em processo de certificação;
ou detentor de Certificado ou Atestado de conclusão de curso de formação em Java, ministrado por
profissional ou empresa do ramo;
h) Analista de Suporte / Negócio: Profissional que comprove experiência em atividades de suporte ao
sistema GSAN. Esse profissional permite estar disponível na autarquia ou de forma remota de segunda
à sexta-feira, no horário comercial do DA/VG, executando as atividades de treinamento referentes à
adaptação dos programas, atendimentos pontuais, esclarecimento de dúvidas e suporte presencial aos
usuários do sistema.
13.4. Equipe Técnica: declaração de que tem disponibilidade de equipe técnica mínima, com o seguinte
perfil:
d) Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS: Quantidade: mínimo de 01 (um). Funções: Executar os
serviços análise para manutenção, suporte técnico, treinamento, adequações e todas as ações correlatas
a utilização do GSAN e GEOSAN. Qualificação mínima: ensino superior completo na área de TI e
experiência comprovada com o desenvolvimento da Ferramenta GSAN e GEOSAN.
e) Cargo: PROGRAMADOR: Quantidade: mínimo de 02 (dois). Funções: Executar os serviços de
manutenção e adequações e todas as ações correlatas à utilização do GSAN e GEOSAN. Qualificação
mínima: ensino superior completo na área de TI e experiência comprovada com o desenvolvimento
da Ferramenta GSAN e GEOSAN.
f) Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR: Quantidade: mínimo de 03 (três). Funções: Executar
os serviços de suporte técnico, treinamento, adequações e todas as ações correlatas a utilização do
GSAN e GEOSAN. Qualificação mínima: ensino superior completo ou em curso na área de TI e
experiência comprovada com o desenvolvimento da Ferramenta GSAN e GEOSAN.
13.5. Os profissionais apresentados são parte integrante do quadro permanente da Proponente, na condição de
empregado, prestador de serviço, sócio, diretor ou proprietário, que se comprovará através de: carteira de
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trabalho, ou contrato de prestação de serviços, ou registro profissional; que comprove no mínimo 180 dias de
vinculo com a empresa; no caso de sócio, diretor ou proprietário, apresentar cópia do estatuto ou contrato social
da empresa, com sua última alteração.
14. Da proposta
14.1. A CONTRATADA permite apresentar na proposta técnica devidamente preenchida, assinada e com as
comprovações conforme abaixo:
14.1.1. Planilha de Custos devidamente preenchida conforme consta no ANEXO II deste termo de
referência.
ITEM

SERVIÇO

1.

GSAN

1.1

SUPORTE DE MANUTENÇÃO
DO SISTEMA COMERCIAL
GSAN, A PRODUTOS JÁ EM
OPERAÇÃO NO DAE/VG

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
MOBILE OS PLUS
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
AGENCIA VIRTUAL
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
MOBILE CIDADÃO
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
MÓDULO DE RECEBIMENTO
VIA
CARTÃO
DÉBITO/CRÉDITO
VISTA/CRÉDITO A PRAZO
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
BUSINESS INTELLIGENCE

CODIGO
TCE

QUANT

UND

ETAPA

12

MÊS

1

SV

MÊS 2

1

SV

MÊS 2

1

SV

MÊS 2

1

SV

MÊS 2

1

SV

MÊS 2

1

SV

MÊS 2

12

MÊS

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL

216032-3

216044-7
216044-7
216044-7

216044-7

216044-7

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
INDICADORES MOBILE
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
EM
PROGRAMAS E SISTEMAS
DE AJUSTES EM LAYOUT E
DESENVOLVIMENTO
EM
NOVAS FUNCIONALIDADES
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO

216044-7

4006643-7

DO MÓDULO URA UNIDADE

367156-9

12

MÊS

00037409

01

SV

DE RESPOSTA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
1.10

DE MODULO INTEGRADO
DO WHATSAPP.
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE SOFTWARE - DO TIPO
1.11

INSTALAÇÃO
CONFIGURAÇÃO

E

216552-0

12

MÊS

1

SV

1

SV

1500

KM

58861

90.000

LIG.

19357

1

SV

19359

12

DE

FIREWALL E PROXI.
1

TOTAL

2

GEOSAN
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DE
BASE
GEORREFERENCIADA
INTEGRADO AO GSAN, COM
A CRIAÇÃO DE BANCO DE
DADOS
SERVIÇO DE ACESSO E
IMPORTAÇÃO DA BASE
CARTOGRÁFICA E IMAGEM
DE SATÉLITE / FOTO ÁREA
DE
50
CM
(DWG/SHAPE/DXF).
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DE
REDES
DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E
REDES DE ESGOTO QUE
COMPÕE O SISTEMA DO
DAE/VG,
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DE
LOCALIZAÇÃO
DE
RAMAIS DE LIGAÇÃO DE
AGUA E ESGOTO SISTEMA
GEORREEFERENCIADA
SERVIÇO DE ACESSO E
UTILILIZAÇÃO DO TIPO
INSERÇÃO DE LINKS DE
DESENHOS EXISTENTES NO
DAE/VG (DWG/TIFF)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
TIPO
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
COM
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA
DO SISTEMA INTEGRADO
DE
GEORREFERENCIAMENTO GEOSAN
SERVIÇOS
DE
TREINAMENTO
DOS

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

58896

19354

58862

216049-8

01

MÊS

SV
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2.8

2

SERVIDORES EM SISTEMA
GEOSAN 100 HORAS
SERVIÇO
DE
SUPORTE
TÉCNICO
REALIZADO
ATRAVÉS DE EMAIL, CHAT
E OU TELEFONE DAS 7:00 HS
ÀS 17:00 DE SEGUNDA A
SEXTA FEIRA
TOTAL

265395-8

12

MÊS

14.1.2. Todas as CONCORRENTES deverão apresentar o Termo de Vistoria Técnica, que permite ser realizada
até 2 (dois) dias úteis antes da licitação. O agendamento permite ser realizado com a Área de TI do DAE/VG ,
prioritariamente através do endereço eletrônico sistemas licitacaodae@gmail.com, tendo como apoio os
telefones 65 3688 9612 no horário compreendido entre 08:00 e 12:00 horas. No ato será preenchido e entregue
aos CONCORRENTES o Termo de Vistoria Técnica (ANEXO I).
15. Suporte Técnico Presencial e Remoto
15.1. Suporte Técnico Presencial E Remoto a ser prestado na sede da CONTRATANTE por no mínimo 1 (um)
profissional, diariamente, na semana compreendida entre segunda feira e sexta feira, em dias úteis e no horário
compreendido entre 08:00 horas e 12:00 horas (parte matutina) e entre as 13:30 horas e 17:30 horas (parte
vespertina) para o suporte técnico presencial. Para o suporte técnico remoto, com atendimento por Telefone e
por Vídeo Conferência, a depender de escolha da CONTRATANTE, visando empreender os serviços e ajustes
necessários ao pleno e ininterrupto uso do sistema GSAN e GEOSAN e sistemas conexos, permitindo a total
operação destes sistemas em todos os seus módulos e rotinas, 24horas por dia, 7 dias por semana, obedecendo
os critérios de SLA;
15.2. A assistência técnica, a operação e manutenção corretiva do sistema deverá ocorrer durante todo o período
do contrato, estendendo-se por 12 (doze meses) e contemplando principalmente: a manutenção corretiva,
assistência aos profissionais do DAE/VG no uso das ferramentas de produção e demais usuários do sistema, e
em especial, o sistema de gerenciamento de banco de dados adotado para a Autarquia;
15.3. Entende-se aqui, manutenção corretiva de sistema, a correção das falhas apresentadas pelo sistema e/ou
funcionalidades, de modo a possibilitar o seu retorno ao pleno funcionamento;
15.4. Para efeito da aplicação, entender-se-á como manutenção todas as atividades relacionadas à prevenção,
correção, revisão, inclusão, alteração e exclusão de funcionalidades gerenciais, facilidades operacionais e
requisitos ambientais, contemplando as fases de análises de requisitos, projeto de sistema, implementação, testes
e homologação dos aplicativos já existentes;
15.5. Além das atividades acima descritas a serem executadas, atendendo a requisições específicas, a contratada
deverá prestar serviços de manutenção de caráter operacional, destinados a manter os sistemas operacionalmente
ativos e dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos. Tais atividades poderão incluir as tarefas de: depuração
de comandos SQL, otimização de comandos SQL, criação de índices em banco de dados e redesenho de tabelas
de banco de dados soluções emergenciais de análise, programação e testes que visem à atualização de versão
do sistema, apoio à implantação, treinamento e suporte aos usuários dos sistemas, podendo ser realizadas "in
loco" ou remotamente;
15.6. Para a assistência técnica a operação e manutenção do sistema a contratada deverá dispor de profissionais
qualificados nas respectivas áreas das consultas formuladas e que tenham participado do processo de
customização e implantação do sistema. O atendimento deverá ser efetuado de forma remota on-line, via
telefone e internet, durante todos os dias úteis, no horário das 07h30min às 17h30min horas.
16. Suporte técnico de administração do banco de dados
16.1. Os Serviços de Administração de Banco de Dados visam garantir a disponibilidade, estabilidade e
performance do banco de dados do sistema bem como sua integridade, através da prática consistente de
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procedimentos de gestão com foco na camada de aplicação que envolve o SGBD - Sistema Gerenciador de
Banco de Dados.
17. Suporte Técnico Ao Ambiente Tecnológico Do Sistema
17.1. Os Serviços de Apoio e Suporte Técnico ao ambiente operacional visam manter ativo seguro e disponível
o ambiente de Software sobre o qual o sistema é executado, atendendo às características e condições
especificadas em regime de tempo integral (sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia), com valores de
sobreaviso, horas extras e custos de comunicação inclusos na proposta, através de suporte remoto ou presencial,
e quais sejam:
17.1.1. Prover apoio, suporte técnico e operacional ao ambiente tecnológico do Sistema GSAN e
GEOSAN do DAE/VG, envolvendo servidor de aplicação e outros recursos necessários ao
funcionamento do mesmo;
17.1.2. Prover apoio, suporte técnico e operacional aos profissionais responsáveis pela operação e
funcionamento do sistema GSAN e GEOSAN do DAE/VG;
17.1.3. Monitorar a utilização de recursos dos servidores, informando, quando houver necessidade de
atualização de discos, storage, memória, processador etc. No entanto, não é obrigação da contratada dar
suporte ao hardware e sistema operacional utilizados na composição da solução sistêmica;
17.1.4. Manter monitoramento ativo sobre a disponibilidade dos serviços;
17.1.5. Prover aplicação para registro e acompanhamento de solicitações de atendimento via Web;
17.1.6. Dar ciência ao DAE/VG, para o sistema em questão, quanto a qualquer anormalidade que seja
verificada na execução dos serviços;
17.1.7. Guardar sigilo quanto aos dados e informações fornecidos e/ou coletados durante a execução dos
serviços.
18. Suporte Técnico e Atendimento aos Usuários do Sistema
18.1. Os serviços de apoio e suporte técnico aos usuários visam a disseminar e fortalecer o uso do sistema GSAN
e GEOSAN do DAE/VG, possibilitando a sua utilização de forma mais produtiva e em toda a sua plenitude,
pelos mais diversos usuários. São eles:
18.1.1. Atender e esclarecer dúvidas de usuários quanto ao uso do sistema GSAN e GeoSan do DAE/VG
18.1.2. Prover o apoio e suporte técnico a equipe de profissionais de TI, no que concerne a análise,
especificação e implementação de alterações de funcionalidades e/ou desenvolvimento de novas
funcionalidades, com o uso das tecnologias e metodologias de desenvolvimento de sistemas adotadas
pelo GSAN e GeoSan do DAE/VG.
18.1.3. Apoiar a equipe de disseminadores no reforço para treinamento dos usuários, inclusive com
material e manuais.
18.1.4. Prover o apoio no manuseio e na análise das informações fornecidas pelo sistema nas diversas
áreas usuárias do sistema GSAN e GeoSan do DAE/VG, principalmente as informações de caráter
gerencial.
18.1.5. Apoiar a formação e disseminação da cultura de utilização ampla dos recursos disponibilizados
pelo novo sistema em todas as áreas usuárias do Sistema GSAN e GeoSan da empresa, tais como: área
comercial, planejamento empresarial, planejamento comercial, tesouraria, financeira, contabilidade ,
operacional e produção. Este trabalho tem por objetivo atingir os diversos níveis de usuários do sistema
GSAN e GeoSan do DAE/VG: diretores, gerentes, coordenadores, chefias e demais usuários.
19. Acordo de Níveis de Serviço Suporte Técnico:
19.1. O serviço de suporte a ser disponibilizada para o atendimento de dúvidas e correção de problemas advindos
do uso da solução ofertada deverá observar e atender as seguintes métricas, indicadores e níveis de serviços
demandados.
19.2. Prazo de Solução: refere-se ao tempo de espera máximo para a solução do caso. Os prazos de solução
dependem do nível de impacto e do nível de criticidade dos processos afetados pelo incidente. Os níveis de
impacto serão avaliados de acordo com a tabela a seguir:
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NÍVEL
IMPACTO

DE

DESCRIÇÃO

Baixo

Quando há perda de produtividade de um usuário, ou pequeno grupo de
usuários relativos a um determinado setor.

Médio

Quando há perda de produtividade em um grande número de usuários, ou
em mais de um setor.
Quando há danos significativos para o negócio, incluindo perdas
financeiras, danos à imagem da Autarquia, infringência de leis, etc. (usuário
crítico, atividade crítica).

Alto

19.3. Fica estabelecido que o nível de impacto seja definido pelo atendimento de primeiro nível, feito pelo
analista de suporte da CONTRATADA.
19.3.1. Níveis de prioridade:
19.3.1.1. Os níveis de impacto e de urgência serão combinados de forma a definir 5 (cinco) Níveis de
prioridade, conforme tabela a seguir:
NÍVEL DE
IMPACTO

CRITICIDADE DO PROCESSO
Alto

Médio

Baixo

Alto

1

2

3

Médio

2

3

4

Baixo

3

4

5

20. Níveis de Severidade:
20.1. Em função deste cruzamento de criticidade e nível de impacto resulta o nível de severidade das ocorrências
e incidentes, para os quais os níveis de serviço se aplicam conforme tabela abaixo:

SEVERIDADE

PRAZO DE SOLUÇÃO
(horas úteis, de Seg. a Sex, das 07h00 às
18h30min)

1

2 horas

2

4 horas

3

6 horas

4

24 horas

5

32 horas
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21. Multas Redutoras:
21.1. Fica definido que caso os níveis de serviço não sejam atingidos, a Autarquia poderá aplicar multas
redutoras por níveis de severidade, em grupo de chamados, conforme definido na tabela abaixo:

SEVERIDADE

ADERÊNCIA AO SLA
DEFINIDO

PENALIDADES
(CUMULATIVAS
PARA CADA INFRAÇÃO)

Severidade #1

95% para resolução

5% descontado do valor mensal em
caso de não aderência ao SLA.

Severidade #1

95% para resolução

5% descontado do valor mensal em
caso de não aderência ao SLA.

Severidade #1

90% para resolução

5% descontado do valor mensal em
caso de não aderência ao SLA.

Severidade #1

80% para resolução

5% descontado do valor mensal em
caso de não aderência ao SLA.

Severidade #1

70% para resolução

5% descontado do valor mensal em
caso de não aderência ao SLA.

SLA: Service Level Agreement, em português, Acordo de Nível de Serviço.
21.2. A soma das multas não poderá ser maior do que 20% (vinte por cento) do valor mensal contratado.
22. Manutenção Corretiva
22.1. A manutenção corretiva está relacionada às correções de erros no software de maneira a permitir o perfeito
funcionamento da solução, desta forma a CONTRATADA deverá executar os serviços contínuos de
manutenção corretiva durante toda a vigência do contrato.
22.2. A CONTRATADA deverá prestar, às suas expensas, todas as manutenções que se fizerem necessárias no
sistema e seus módulos, para que a solução funcione perfeitamente.
23. Suporte Técnico – Configuração da Solução
23.1. A CONTRATADA deverá prestar todo o apoio de suporte técnico operacional e funcional para os
usuários, como também fazer toda administração do banco de dados da solução, realizando tempestivamente
todas as revisões e correções necessárias. Ademais, a CONTRATADA deverá prestar suporte técnico e
atendimento ao DAE/VG sempre que solicitado, podendo ser remoto ou in loco. Ainda, é dever da
CONTRATADA:
23.1.1. Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;
23.1.2. Prover o apoio no manuseio e na análise das informações fornecidas pelo sistema nas diversas
áreas do sistema, principalmente as informações de caráter gerencial;
23.1.3. Prover apoio, suporte técnico e operacional ao ambiente tecnológico do sistema envolvendo
servidor de aplicação e outros recursos necessários ao funcionamento do mesmo;
23.1.4. Prestar suporte técnico e atendimento para operacionalização e manutenção do sistema, sempre
que solicitado pelo DAE/VG;
23.1.5. Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas
relacionadas à utilização ou operacionalização do sistema;
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23.1.6. Manter equipe de técnicos de suporte, em horário comercial (de segunda-feira à sexta-feira, das
07:00 às 18:30 horas), para pronto atendimento aos chamados abertos;
23.1.7. Manter estrutura de suporte e atendimento aos usuários;
23.1.8. Manter equipe de suporte em pelo menos dois níveis.
24. Esclarecimento de Dúvidas e Solução de Pequenos Problemas
24.1. Análise de processos e correção de eventuais defeitos;
24.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar o helpdesk das seguintes maneiras: Serviço telefônico com ou
sem custos de tarifas telefônicas à CONTRATANTE. Acesso remoto via internet (on line), de maneira que este
deverá sempre ser realizado mediante autorização da CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA o sigilo e a segurança das informações;
24.3. Caberá a CONTRATADA prestar todos os serviços de administração de banco de dados, os quais visam
garantir a disponibilidade, estabilidade e performance do banco de dados do sistema bem como sua integridade,
através da prática consistente de procedimentos de gestão com foco na camada de aplicação que envolve o
SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados;
24.4. Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATADA será responsável por todas as atualizações,
manutenções e melhorias dos bancos de dados, independentes da modalidade de hospedagem (Data Center da
CONTRATADA ou Autarquia), os quais o sistema objeto deste termo fizer uso;
24.5. Caberá a CONTRATADA prestar todos os serviços de apoio e suporte técnico ao ambiente operacional
que visam manter ativo, seguro e disponível o ambiente de software sobre o qual o sistema é executado,
atendendo às características e condições especificadas em regime de tempo integral (sete dias por semana, vinte
e quatro horas por dia), sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE;
24.6. A CONTRATADA deverá executar os serviços de treinamento após a implantação do sistema.
24.7. Caberá à CONTRATANTE autorizar formalmente os serviços de treinamento a serem ministrados pela
CONTRATADA, de maneira que a autarquia pagará pelas horas de treinamento que forem utilizadas;
24.8. O DAE/VG acordará com a CONTRATADA onde os eventos de treinamento serão ministrados, segundo
o cronograma;
24.9. O treinamento deverá ser ministrado por equipe técnica apta a dar a devida instrução na utilização do
sistema;
24.10. Durante o período contratual deverá ser garantido ao DAE/VG o direito às atualizações de sistema, sem
qualquer ônus adicional. Estas atualizações deverão ser aplicadas pela CONTRATADA;
24.11. A solução deverá ser escrita em HTML padrão, sem a utilização de frameworks que possam tornar a
usabilidade do sistema complexa, ou que comprometa a velocidade do mesmo;
24.12. Os relatórios implementados deverão utilizar a tecnologia JasperReports, que permite a geração em vários
formatos, como PDF, RTF, XLS e HTML, e possibilita o armazenamento e a disponibilização de forma simples;
24.13. A característica integradora da solução deverá oferecer mecanismos que facilitem a troca de informações
com outros sistemas, como ERPs – Enterprise Resource Planning, facilitando trabalhos de conciliação contábil
e bancária.
24.14. O sistema deverá possuir banco de dados sendo usado simultaneamente por todos os usuários. O acesso
ao banco de dados deve ser em tempo real e as informações estarem disponível para o DAE/VG;
24.15. A solução deverá ser perfeitamente compatível com a infraestrutura computacional em utilização pela
autarquia, inclusive com as impressoras portáteis e smartphones em uso;
24.16. O sistema deverá possuir funcionalidade que trate da autenticação de usuários, permitindo assim apenas
acessos autorizados, incluindo o tratamento das permissões de cada usuário;
24.17. O sistema deverá impedir a violação de dados por usuários não autorizados ou através de ferramentas
terceiras, mediante logins e senhas autorizados, bem como impedir qualquer acesso ao banco de dados por
usuário não autorizado;
24.18. As especificações técnicas do GSAN estão contidas neste Termo de Referência;
24.19. Ressarcir ou indenizar os prejuízos causados ao DAE/VG e aos seus servidores, coisa, propriedade ou
pessoa de terceiros, em decorrência da execução dos serviços, às suas expensas, sem quaisquer ônus para a
Autarquia;
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24.20. Uma vez solicitado pelo DAE/VG, a CONTRATADA deve afastar imediatamente dos serviços qualquer
empregado que ingerir bebidas alcoólicas durante a jornada de trabalho, ou proceder de maneira desrespeitosa
com os usuários ou com os servidores da autarquia ou apresentar motivos não aceitos pela autarquia para deixar
de executar qualquer serviço em desacordo com as instruções ou ter recebido gratificações do cliente a qualquer
titulo, ou ainda, por qualquer outro motivo, se julgado merecedor dessa medida pela autarquia;
24.21. A CONTRATADA deverá manter preposto junto ao DAE/VG, aceito pelo Gestor, durante o período de
vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário;
24.22. Apresentar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas, resultados das análises e de ocorrências
na operação normal, que possibilitem subsidiar estudos de otimização do sistema comercial;
24.23. Dar acesso a base de dados cadastrais e faturamento, contendo informações gerais;
24.24. Efetuar os pagamentos para a CONTRATADA na forma preconizada no contrato;
24.25. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com este
Termo de Referência, as cláusulas contratuais e sua proposta;
24.26. Avaliar as aptidões, postura e conhecimento dos empregados da CONTRATADA, inclusive dos
eventuais substitutos, reservado o direito de recusar aqueles que julgue inaptos para a execução dos serviços
contratados.
24.27. Orientar quanto ao funcionamento da estrutura organizacional do órgão e normas internas vigentes;
24.28. Todos os serviços, objeto desta licitação, serão fiscalizados pelo DAE/VG;
24.29. Sem prejuízos de outras atribuições inerentes à função e à fiscalização, a Autarquia poderá:
24.29.1. Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as especificações técnicas ou
com as normas por ela estabelecidas;
24.29.2. Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas.
24.29.3. Examinar a documentação da CONTRATADA relativa ao pessoal empregado para execução dos
serviços, podendo exigir a apresentação dos comprovantes de atendimento às obrigações trabalhistas e
previdenciárias correspondentes;
24.30. Se a qualquer tempo a fiscalização do DAE/VG julgar que os métodos dos trabalhos e/ou equipamentos
da CONTRATADA são comprovadamente ineficientes ou inadequados à perfeita execução dos serviços, ao
ritmo requerido para realização dos trabalhos, o DAE/VG poderá exigir que a CONTRATADA aumente sua
eficiência de modo a concluir os serviços;
24.31. A fiscalização do DAE/VG não diminui nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade e correta execução dos serviços;
24.32. Os serviços somente serão recebidos pela autarquia, após o atendimento de todas as exigências desta
Licitação.
26. Do Fluxo Entre a Demanda dos Serviços e o Efetivo Pagamento do Mesmo
26.1. Os serviços de manutenção evolutiva serão devidamente requisitados, processados e pagos conforme o
fluxo de trabalho abaixo indicado:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
CONTRAT CONTRATA CONTRATA CONTRAT
CONTRATA
ANTE
NTE
DA
ANTE
CONTRATADA CONTRATANTE
DA
Recebe
o
Realiza e entrega
Se
aceito
Se entender
Emite e entrega à
relatório
o
serviço
(serviço
viável
a
CONTRATADA
acima
e
mediante
considerado
Recebe
e
estimativa
por meio eletrônico
Relata
o apresenta em
apresentação,
prestado
centraliza as
entregue,
(endereço
problema/def resposta
à
instalação,
conforme
demandas
emite Ordem
eletrônico a ser
eito,
atualização
e
solicitado),
CONTRATA
das diversas
de Serviço
indicado
pela
indicando, na NTE,
por
capacitação, bem
apresenta
áreas
de
(conforme
CONTRATADA),
forma escrita: escrito, uma
como de toda a
mensalmente
interesse
consta
no
relatório de aceite
estimativa de
transferência de
à
ANEXO III)
ou de rejeição do
horas
que
tecnologia/docum
CONTRATA
à
serviço entregue;
serão
entação técnica
NTE,
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utilizadas
CONTRAT citada no item 8
para realizar ADA
deste Termo de
aquele serviço
Referência;
em HORAS:

a)
Justificativa
ao
serviço
(qual
a
motivação/fi
m
do
serviço);

relatório
pormenoriza
do
dos
serviços
a
serem pagos.
No caso de rejeição
do
serviço
entregue, caberá à
CONTRATADA
reclamar
à
CONTRATANTE
mediante pedido de
reconsideração
devidamente
fundamentado/com
provado o qual será
objeto de nova
apuração
nessa
atividade 6ª

b)
Detalhament
o do que se
necessita,
indicando
com
o
máximo de
informações,
as
necessidades
e controles
percebidos;
c) Prazo que
entende
(a
CONTRATA
NTE) viável
para
a
execução do
serviço;
27. Da Autorização para Execução dos Serviços de Manutenção Evolutiva.
27.1. Os serviços de manutenção evolutiva, somente poderão ser prestados mediante expedição de Ordem de
Serviço do DAE/VG à CONTRATADA (conforme modelo no Anexo III).
28. Local de Prestação dos Serviços
28.1. Os serviços de implantação e treinamento e suporte técnico presencial, quando necessários, são prestados
nos seguintes locais abaixo:
28.1.1.
Sede Administrativa - Avenida Julio Campos 2559;
28.1.2.
Diretoria Comercial - Avenida Castelo Branco /Centro;
28.1.3.
Escritório Comercial – Avenida Gonçalo Botelho/Cristo Rei.
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29. Principais Obrigações da CONTRATADA
29.1. Custeio pleno de todos os encargos com os colaboradores que executem serviços junto ao DAE/VG
(conexos ao presente contrato), incluindo todos os encargos e obrigações trabalhistas, seguros, EPI´s, etc.;
29.2. Custeio integral de infraestrutura mínima para a execução dos trabalhos, entendendo-se por exemplo: local
de execução dos serviços de construção dos ajustes (manutenções corretivas), equipamentos, meios de
comunicação entre pessoas e equipamentos, impostos, taxas e congêneres;
29.3. Prestar treinamento específico para o fim de operação de TODAS AS FUNCIONALIDADES que sofram
manutenção no sistema GSAN e GEOSAN e sistemas conexos, tudo isso a ser oferecido para um público a ser
indicado pelo DAE/VG. Tal treinamento permite ser realizado em qualquer das sedes indicadas neste Edital
pela CONTRATANTE, em dias úteis, em horário compreendido entre 08:00 e 17:00 horas e com intervalo de
almoço entre 12:00 h e 13:30 h;
29.4. Dar treinamento específico para equipe de TI do DAE/VG para o fim de capacitá-los a solucionar
problemas operacionais que possam ser resolvidos a partir das instalações do DAE/VG, incluídos tão somente
problemas de travamentos, recuperação de dados e backup (cópia) de informações;
29.5. Manter durante o período de execução do projeto, meio de comunicação eficiente, por exemplo: vídeo
conferência, chat com áudio e vídeo, etc., para tratativas técnicas entre os profissionais então contratados
(equipe) com os funcionários do DAE/VG;
29.6. Colocar equipe de técnicos de suporte e desenvolvedores/analistas à disposição para participação em
reunião técnica com o DAE/VG, na forma presencial ou remota, cuja data de reunião permite ser estabelecida
de acordo com a urgência/necessidade/disponibilidade das partes;
29.7. Executar os serviços apoiados em técnicas compatíveis com os sistemas de informações da contratante,
entendendo-se inclusive adoção de diagramas e mapas conceituais necessários à implementação de processos;
29.8. Alocar colaboradores com pleno conhecimento das técnicas acima citadas, de modo que não serão
admitidas interferências de profissionais que não dominem as tecnologias adotadas ao longo da execução do
presente contrato. Tal domínio se comprovará pela apresentação de certificados de graduação (de ensino em
nível superior em Sistemas de Informação/Engenharia ou Ciência da Computação);
29.9.
Caso necessária a substituição de funcionários que estejam executando serviços junto ao DAE/VG,
deve notificar a mesma com um prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis e somente proceder a substituição por
outro funcionário com capacidade e certificações equivalentes, devidamente comprovados no ato de
substituição.
30. Do Dever de Sigilo
30.1. A CONTRATADA permite manter sigilo absoluto sobre todos os dados e informações, contidos em
quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a realização do projeto,
não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob as penas da lei, independentemente da
classificação de sigilo conferida pelo DAE/VG a tais documentos.
31. Da Garantia e da Manutenção
31.1. Dos ajustes realizados em manutenção evolutiva, obriga-se a CONTRATADA em dar garantia mínima
total sobre o bom funcionamento, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar as manutenções corretivas sem
custo ao DAE/VG sobre trabalhos desenvolvidos em manutenção durante a contratualidade com defeitos, bem
como, responsabilizando-se essa CONTRATADA por qualquer prejuízo à CONTRATANTE por erros
decorrentes dos trabalhos que aqui se contratam.
32. Obrigações Gerais da CONTRATADA
32.1. Instalar e configurar todas as ferramentas que sejam necessárias(com exceção do sistema operacional) ao
pleno uso da ferramenta e em suas atividades conexas, em todos os equipamentos (computadores, tablets,
telefones e outros) indicados pelo DAE/VG, cedendo (se necessário) as mídias que contenham os programas
instaladores originais e licenciados (e sem custos ao DAE/VG) em favor e do DAE/VG então utilizados;
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32.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em
que se verificarem vícios, erros ou incorreções sob pena de sofrer sanções por inexecução contratual;
32.3. Garantir o funcionamento do sistema no ambiente de produção e realizar o controle de versão do mesmo
nos ambientes de Homologação e Desenvolvimento, realizando a gerência de configuração e mudança dos
ambientes, pelo período de vigência do contrato e a partir da data do recebimento definitivo do serviço, sem
ônus adicional para o DAE/VG;
32.4. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação para contratar
com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade;
32.5. Possuir a todo o tempo em que vigorar seu vínculo com o DAE/VG, o pleno conhecimento de todas as
condições e peculiaridades inerentes aos serviços a serem executados não podendo invocar posteriormente
desconhecimento para cobrança de serviços extras;
32.6. Arcar com todas as despesas referentes à prestação dos serviços, tais como frete, seguro, taxas, transportes
e embalagens, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e salários dos seus colaboradores,
para efetiva entrega do serviço no prazo estipulado;
32.7. Recrutar e contratar mão de obra qualificada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer
solidariedade do DAE/VG, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos
previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes
da sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade
pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: controle, fiscalização e orientação
técnica, controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões,
demissões, transferências e promoções;
32.8. Manter em dia todos os direitos pecuniários de seus colaboradores, tais como horas extras, adicionais
noturnos, indenizações e outras vantagens, de forma que não sejam os trabalhos do DAE/VG prejudicados em
função de reivindicações por parte dos seus colaboradores;
32.9. Assumir todas as despesas e ônus relativos à pessoal e a quaisquer outras derivadas ou conexas com o
Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expressada pela CONTRATADA, a inexistência de
qualquer vínculo empregatício entre seus colaboradores e/ou prepostos e o DAE/VG;
32.10. Indenizar todos os custos e despesas financeiras que porventura venham a ser suportados pelo DAE/VG
por força de sentença judicial que aponte a existência de vínculo empregatício entre seus colaboradores e/ou
prepostos da CONTRATADA;
32.11. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus colaboradores no desempenho dos serviços
ou em conexão com eles, ainda que verificados nas dependências do DAE/VG;
32.12. Informar ao DAE/VG, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os dados que constam no
formulário de acesso as dependências do DAE/VG, tais como: nome, CPF e o respectivo número da carteira de
identidade dos colaboradores que estejam prestando serviços na sede principal do DAE/VG
32.13. Substituir, sempre que solicitado pelo DAE/VG, qualquer colaborador cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes e/ou insatisfatórios às normas de disciplina da
Autarquia, ou ainda, incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, quando os serviços
forem executados nas dependências do DAE/VG;
32.14. Providenciar a substituição imediata dos colaboradores alocados ao serviço, que eventualmente não
atendam aos requisitos do Termo de Referência, ou por solicitação do DAE/VG devidamente justificada;
32.15. Assegurar, nos casos de greve ou paralisação de seus colaboradores, a continuação da prestação dos
serviços, por meio da execução de plano de contingência, inclusive nos casos de greve ou paralisação dos
transportes públicos, hipótese em que permite promover, às suas expensas, os meios necessários para que seus
colaboradores cheguem aos seus locais de trabalho;
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32.16. Responder por todos os danos patrimoniais e de quaisquer naturezas, causados por ação ou omissão de
seus colaboradores, relacionada à execução dos serviços objeto deste Contrato;
32.17. Zelar para que todos os privilégios de acesso ao sistema, informação e qualquer outro recurso do
DAE/VG sejam utilizados exclusivamente na execução dos serviços e pelo tempo estritamente essencial à
realização dos mesmos;
32.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Termo de Referência, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus colaboradores,
prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ao
DAE/VG;
32.19. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos fornecimentos e dos
serviços, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas aplicáveis.
É obrigatório o cumprimento de todas as formalidades e também do pagamento, à sua custa, das multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas
à Administração Pública;
32.20. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, cisão ou incorporação
só será admitida com o consentimento prévio e por escrito do DAE/VG;
32.21. Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimentos
compatíveis com os serviços a serem realizados;
32.22. Assegurar a correção do sistema para eventuais erros de execução do código, em prazo razoável,
considerada a complexidade do ajuste.
33. Níveis de Serviços
33.1. Durante a vigência do contrato, o prazo máximo para atendimento da chamada técnica a fim de corrigir
problemas de ordem técnica (defeitos que paralisem o sistema GSAN e GEOSAN e sistemas conexos no todo
ou em parte) será de acordo com os prazos acima citados. Em se tratando de atendimento remoto, caso não seja
resolvido o problema de paralisação do sistema (no todo ou em parte), a CONTRATADA estará obrigada em
prestar atendimento presencial com a equipe técnica suficientemente dimensionada para resolver o problema
ocorrido, em horário comercial e já no primeiro dia útil seguinte à ciência desta CONTRATADA de tal
problema, tudo sem custos adicionais.
33.2. Para toda manutenção realizada e para cada chamado técnico, permite ser elaborado o relatório técnico
correspondente, registrando os horários de início e término de parada do sistema, serviço e do atendimento,
defeitos apresentados, ajustes efetuados, classes, módulos, códigos, solução realizada para a correção ou ajuste,
identificação e assinatura do Analista/Preposto, tanto quanto outras anotações que se considerem pertinentes.
33.3. O aceite do ajuste realizado será feito conjuntamente com servidor nomeado pelo DAE/VG, momento em
que serão efetuados testes funcionais, bem como assinado conjuntamente o relatório técnico da manutenção.
Este procedimento, quando possível, permite ser automatizado para agilizar o atendimento e apuração dos
serviços.
33.4. Todas as comunicações enviadas pela CONTRATADA para o DAE/VG, relativas à presente contratação,
serão consideradas como regularmente feitas, se enviadas por carta ou controle operacional, através de fax, email com confirmação de recebimento ou por carta protocolada, entregues no endereço principal do DAE/VG.
34. Objeto e Diretrizes Gerais em Sentido Estrito
34.1. Neste capítulo elencamos os princípios que devem ser atendidos durante a prestação do serviço de suporte
técnico e de manutenção do sistema, a saber:
34.1.1. Clareza na disposição das informações, de modo que a construção de soluções ofereça conteúdo
com facilidade de compreensão das formas de interação;
34.1.2. Velocidade na navegação/execução de processos, oferecendo acesso direto ao que interessa ao
usuário, minimizando a necessidade de passar por diversos formulários para se alcançar um objetivo
específico;
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34.1.3. Evitar que o usuário dos sistemas tenha que aguardar o carregamento de animações, de modo que
torne a navegação lenta ou que dificulte o acesso direto do objetivo do usuário;
34.1.4. Adoção de tecnologia na construção do sistema que permita sua visualização e uso pleno
(irrestrito) em equipamentos diversos, tais como: computadores, tablets e smartphones,
independentemente dos sistemas operacionais utilizados por estes equipamentos.
35. Do local de Instalação e Execução do Sistema
35.1. O DAE/VG esclarece que o sistema GSAN e GEOSAN e sistemas conexos que são objeto de atuação dos
itens cuidados por esse termo de referência serão executados a partir da “rede local” de computadores desta
CONTRATANTE, bem como, na rede mundial de computadores.
36. Das Funcionalidades do Sistema GSAN e GEOSAN e os Sistemas Conexos:
37. GSAN - Software de Gestão Comercial e Sistemas Conexos:
38. Módulo Cadastro
38.1. Este módulo é responsável por toda e qualquer atividade e informação de cadastro, sendo, portanto, a base
para todo Sistema. Neste módulo são definidas as bases de registros dos dados de identificação dos pontos
físicos das ligações de água e de coleta de esgoto, bem como a sua vinculação com as tabelas básicas de
alimentação do sistema: categoria de usuários; tipos de serviços utilizados; classe de tarifas; distritos/setores de
abastecimento; bacia de esgotamento; município e regionais a que pertencem, bem como, os dados de
identificação das pessoas físicas ou jurídicas, endereços da ligação e de cobrança, e forma de cobrança.
38.2. O módulo de cadastro compreende as seguintes funcionalidades:
38.2.1. Manutenção/consulta às seguintes tabelas:

Cliente;

Imóvel;

Categoria;

Subcategoria;

Localidade;

Setor comercial;

Quadra;

Rota;

Bairro;

Logradouro;

CEP;

Distrito operacional (setor de abastecimento);

Bacia;

Município;

Gerência regional;

Faixa área construída;

Faixa volume reservatório;

Faixa volume piscina;

Tipo cliente;

Sistema esgoto;

Perfil de quadra;

Controle da relação cliente imóvel;

Controle e gestão dos parâmetros do sistema;
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Controle e gestão dos parâmetros do programa de tarifa social;
Controle e gestão dos contemplados do programa de tarifa social;
Controle e gestão dos feriados;
Controle e gestão de autorização de doação mensal;
Controle e gestão de pré-cadastro;
Controle de cobrança de acréscimos de impontualidade por tipo de débito e categoria;
Geração das informações gerenciais de cadastro;
Controle e gestão de eventos e doações;
Atualização cadastral;
Registro das alterações efetuadas.

39. Módulo de Micromedição
39.1. Este módulo trata dos processos de coleta de dados em campo que permitam a automação das leituras e
rotas dos fiscais de campo, viabilizando a utilização de coletores portáteis de dados (tipo smartphone) com
integração com o sistema de faturamento, através do envio e recebimento de arquivos;
39.2. Além da coleta de dados de consumo, o sistema permite: o controle da segurança e da consistência dos
dados obtidos; a emissão de alertas visuais ou sonoros nos casos de inconsistências ou ocorrências fora de
padrão; o registro de ocorrências; e o controle de ligações inativas (cortadas ou desativadas) existentes na rota,
além de possibilitar o controle efetivo da produtividade dos leituristas. O sistema também permite efetuar o
rateio de consumo para as ligações com medição individualizada;
39.3. Este módulo é responsável por todas as rotinas de controle físico dos hidrômetros, compreendendo, entre
outros, os seguintes elementos:

Controle do estoque e situação dos hidrômetros existentes;

Hidrômetros disponíveis para uso;

Hidrômetros desativados;

Hidrômetros em manutenção;

Histórico da vida útil do hidrômetro (data de aquisição, data de instalação/reinstalação, datas de
aferições, motivos e resultados, banco de dados com os volumes medidos de cada hidrômetro
durante toda sua vida útil, outras ocorrências etc.);

Possibilidade de cadastramento de hidrômetros novos por lotes.
39.4. O módulo de micromedição permite compreender as seguintes funcionalidades:

Manutenção/consulta ao cadastro de hidrômetros;

Atualizar conjunto de hidrômetros;

Gestão e controle da movimentação de hidrômetros;

Movimentação de hidrômetros em lote;

Gestão e controle do roteiro;

Geração de dados para leitura por rota;

Geração de TXT com dados para leitura por rota;

Consulta ao TXT com dados para leitura;

Registro das leituras e anormalidades via arquivo e telemetria;

Monitoramento das leituras transmitidas;

Controle e gestão das leituras coletadas via telemetria;

Gestão e controle de contratos de demanda;

Consistência das leituras e cálculo dos consumos;
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Controle e gestão das anormalidades de leituras;
Manter vínculos de medição individualizada;
Rateio de consumo para as ligações com medição individualizada;
Controle e gestão das ligações com medição individualizada;
Análise das exceções de leituras e consumos;
Controle e gestão da medição e consumo;
Controle e gestão da ação de fiscalização;
Alteração de dados para faturamento;
Substituição de consumos anteriores;
Controle e gestão das ações de substituição e instalação de hidrômetros;
Instalação e substituição de hidrômetros em Lote;
Integração com sistemas de telemetria;
Consultas;
Histórico de medição e consumo;
Histórico de instalação de hidrômetro;
Histórico de medição individualizada;
Histórico de movimentação de hidrômetro;
Histórico de anormalidades de leitura ou hidrômetro;
Fiscalização e confirmação de dados cadastrais no processo de leitura;
Registro de imóveis não cadastrados nas rotas de leitura;
Geração e transmissão de arquivo para leitura, via GPRS ou cabo conector;
Geração e controle de faixas falsas de leitura;
Fiscalização, por amostragem, das leituras informadas.
Manutenção/consulta para as seguintes tabelas:
Marca hidrômetro;
Capacidade hidrômetro;
Diâmetro de hidrômetro;
Local de armazenagem de hidrômetros;
Anormalidades de leitura;
Anormalidades de consumo;
Leituristas;
Registro de alterações efetuadas;
Geração das informações gerenciais de micromedição.

40. Módulo de Faturamento
40.1. Este módulo permite efetuar os cálculos e a emissão das contas de consumo ou faturas de cobrança de
cada período pré-definido, possibilitando ainda a revisão de erros localizados ou a reemissão de contas
revisadas. O módulo permite formatar as contas para impressão local ou remota (ambiente de terceiros) e
formulários pré-impressos.
40.2. Permite gerar ainda, relatórios de controle financeiro/contábil do faturamento do período por:

Gerência regional;

Localidade;

Categoria de usuários;

Tipos de serviços utilizados;
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Classe de tarifas;

Distritos (setores de abastecimento) e bacia de esgotamento.
40.3. Este módulo também permite a impressão simultânea de conta no ato da leitura do hidrômetro.
40.4. O módulo de faturamento compreende as seguintes funcionalidades:

Controle e gestão da tabela de tarifas;

Controle e gestão de rotas;

Controle e gestão de crédito a realizar;

Controle e gestão de débito a cobrar;

Controle e gestão de cronograma de faturamento;

Comando de atividade de faturamento;

Controle e gestão da execução de atividade de faturamento;

Controle, gestão e apresentação dos dados relativos à qualidade da água;

Simulação de faturamento de grupo;

Gestão e controle de faturamento por contrato de demanda;

Controle e gestão do faturamento para cortados;

Faturamento de grupo;

Cálculo dos valores de água, esgoto;

Simulação de cálculo da conta;

Comando de mensagem da conta;

Emissão das contas e boletos bancários;

Controle e gestão do processo de emissão de contas para órgãos públicos;

Emissão de faturas por cliente responsável;

Emissão de 2º Via de conta na internet;

Refaturamentos;

Inclusão de conta;

Cancelamento de conta;

Retificação de conta;

Alteração de vencimento;

Colocação de conta em revisão;

Retirada de conta em revisão;

Desfazer retificação ou cancelamento;

Manter contas de um conjunto de imóveis;

Registro de vencimento alternativo;

Controle e gestão do vencimento de Conta;

Geração dos lançamentos Contábeis;

Comando de situação especial de faturamento;

Contrato de demanda;

Controle e gestão de guia de pagamento;

Recebimento e processamento do arquivo de leitura com entrega simultânea da conta, online
(tempo real) e/ou off line;

Controle dos documentos não entregue;

Inclusão/manutenção da tabela de tipo de situação de faturamento;

Inclusão/manutenção da tabela de tipo de débito;
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Controle e gestão do histórico do faturamento;
Gestão e controle do processo de encerramento do faturamento do mês;
Gerar resumo faturamento;
Controle e gestão de prescrição de débitos de imóveis públicos;
Controle e gestão de O.S. seletiva de anormalidade de consumo;
Registro de alterações efetuadas;
Validador de faturamento, que verifique e notifique a consistência de todos os valores emitidos de
água, esgoto, lixo ou serviços;
Geração das informações gerenciais de faturamento.

41. Módulo de Arrecadação
41.1. Este módulo destina-se ao controle da arrecadação das contas ou faturas emitidas, contemplando todas as
particularidades associadas, tais como separação das receitas arrecadadas por período de referência; por
estabelecimento arrecadador; gerência regional, localidade ou distrito, categoria de usuários, por tipo de serviço
prestado, originárias de parcelamento de débitos, multas;
41.2. O sistema permite realizar o controle da arrecadação, incluindo: o recebimento dos dados enviados pelos
agentes arrecadadores, por meio eletrônico e por registros magnéticos (discos); a captura pelo código de barras;
a digitação manual de entradas de pagamentos; a seleção e a regularização das inconsistências de pagamentos;
atualização diária das contas correntes dos usuários e emissão dos relatórios gerenciais financeiros e contábeis;
41.3. Permite manter o registro atualizado das informações referentes aos pagamentos realizados na rede
arrecadadora, contendo:

Data do pagamento;

Estabelecimento que foi pago;

Valores recebidos por tipo de serviço e por período de referência do débito;

Valores recebidos relativos a parcelamentos de débitos, multas e outros encargos financeiros
pertinentes; bem como permite permitir identificar de maneira seletiva os usuários inadimplentes,
permitindo a emissão dos avisos de débitos, segundo critérios pré-definidos de seleção.
41.4. Permitir a realização de acertos de divergências de pagamentos realizados na rede arrecadadora e que, por
extravio de documentação, não foram atualizados na base de dados;
41.5. Permitir a troca eletrônica de dados (EDI) com os agentes arrecadadores, para usuários com débito
automático em conta e para controle de arrecadações realizadas;
41.6. O Módulo de Arrecadação compreende as seguintes funcionalidades:

Inclusão/manutenção dos arrecadadores;

Registro dos contratos dos arrecadadores;

Controle dos avisos bancários;

Controle das guias de pagamentos e de devoluções;

Registro do movimento dos arrecadadores;

Controle do movimento de débito automático em conta corrente;

Acertos do movimento dos arrecadadores;

Fechamento dos valores do movimento dos arrecadadores;

Encerramento da arrecadação do mês;

Geração dos lançamentos contábeis;

Controle

B de pagamentos não classificados;

Consulta aos dados diários de arrecadação;

Controle por forma de arrecadação;
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Consulta ao resumo da arrecadação;
Geração de relatório de avisos bancários por conta corrente;
Controle de quitação anual de débitos;
Manutenção/consulta para as seguintes tabelas:
o
Banco;
o
Agência bancária;
o
Conta bancária;
o
Contrato de arrecadador;
o
Registro de alterações efetuadas;
o
Geração das informações gerenciais de arrecadação.
Geração de relatórios de avisos por meio de pagamento (Cartão /e-Commerce);

42. Módulo de Cobrança
42.1. Permite efetuar a geração e o acompanhamento das ações que visam o recebimento de débitos,
contemplando posições gerais sobre a dívida global e/ou individual por tipo de serviço ou de débito, acordos
de parcelamentos, períodos de atraso, baixas por cancelamento de débitos, ajustes contábeis.
42.2. Permite o pleno controle e gerenciamento de programa de corte/supressão de fornecimento de água por
inadimplência, incluindo a emissão de avisos e ordens de serviços de cortes e de religações, controle de ligações
cortadas e não reabilitadas.
42.3. O Módulo de Cobrança compreende as seguintes funcionalidades:

Inclusão/manutenção dos cronogramas de cobrança;

Geração e emissão seletiva de ordens de serviços de ações de cobrança;

Controle e gestão dos ciclos de ações de cobrança;

Geração e emissão seletiva de ordens de serviços de ações de cobrança;

Demonstrativo de resultados das ações de cobrança;

Controle e gestão dos parcelamentos de débitos;

Controle e gestão dos parcelamentos de débitos por cliente;

Geração e emissão do contrato de parcelamento de débitos;

Acompanhamento dos recebimentos relativos aos parcelamentos de débitos;

Controle e gestão de cobrança de recebimentos de entrada de parcelamento;

Desfazer parcelamento de débitos;

Gerar e emitir extrato de parcelamento de débito por cliente;

Controle e emissão dos avisos, ordens de cobrança e fiscalizações de cronograma ou eventual;

Consulta de débitos;

Geração de relatório de débitos;

Controle de débito automático;

Geração e emissão de extrato de débito;

Geração automática de acréscimo por impontualidade;

Controle dos recebimentos dos documentos de cobrança;

Comando da situação de cobrança;

Controle e gestão de situação especial de cobrança;

Controle e gestão das resoluções de diretoria relativas a ações de cobrança;

Controle da cobrança judicial/administrativa;

Controle e gestão de execução de serviços de cobrança terceirizada;

Transferência de débito entre clientes;
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Inclusão/exclusão de crédito a realizar;
Inclusão/manutenção da tabela de tipo de crédito;
Geração seletiva de comandos de negativação de clientes;
Controle e gestão de negativação de clientes devedores;
Exclusão da negativação de cliente com débitos negociados ou pagos;
Registro de alterações efetuadas;
Controle de geração automática de cortes ao encerrar o prazo de pagamento das notificações;
Controle de formas de entrega;
Controle de cancelamento de ordens de serviço anteriores a execução do cronograma de cobrança
(notificação de débito);
Controle de cancelamento de ordens de serviço anteriores a execução do cronograma de cobrança
(notificação de débito);
Controle de numeração de certidões da dívida ativa;
Controle de exibição de dívidas ativas nos débitos de cliente;
Controle de ciclos de cobrança único ou mensal;
Geração das informações gerenciais de cobrança.

43. Módulo de Atendimento ao Público com Gerenciamento dos Serviços Prestados
43.1. A estrutura de funcionamento deste módulo permite estabelecer uma integração “on-line” do centro
operacional com os serviços de atendimento a usuários, possibilitando a gestão eficiente dos recursos humanos
e materiais disponíveis.
43.2. O processo de informatização permite contemplar todas as etapas da solicitação do serviço, quais sejam:
a abertura do atendimento ao usuário solicitante (interno ou externo), feito através de qualquer meio de acesso
permitido (terminais de rede interna, terminais remotos externos, balcão/guichês de atendimento
personalizado, Internet ou telefônico); a programação; emissão, baixa das ordens de serviços executados; e a
geração de relatórios operacionais e gerenciais.
43.3. O sistema informatizado possibilita:

Abrir registros de atendimento e gerar ordens de serviço para as diversas áreas internas e externas;

Abrir registros de atendimento de forma simplificada;

Direcionar as ordens de serviços para as unidades internas de atendimento (operacional, comercial,
de projetos, etc);

Gerar ordens de serviços complementares (tipo: recomposição de pavimento, retirada de entulho,
etc), vinculadas às ordens de serviços principais.

Realizar pesquisa de identificação do usuário através do código do logradouro, do número da
matrícula, do nome da rua ou do usuário, CPF/CNPJ;

Realizar pesquisa cadastral dos usuários;

Consultar status da ordem de serviço, pendente, em aberto ou executada;

Consultar a situação de débito dos usuários que estão solicitando serviços;

Atualizar os dados do cadastro de usuários, sempre que for detectada, em campo durante a
execução dos serviços solicitados, alterações de dados relacionados à ligação ou ao imóvel;

Cancelar ordens de serviço, por diversos motivos;

Programar automaticamente os serviços, segundo prazos e prioridades estabelecidas;

Emitir as planilhas ou relatórios dos serviços pendentes, programados, em aberto e executados;

Imprimir as ordens de serviços programadas para execução;
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Apropriar os recursos utilizados na execução dos serviços – horas/equipe, horas/equipamentos,
materiais consumidos, etc.
Baixar as ordens de serviços executadas por qualquer equipe ou área;
Calcular os custos diretos de cada serviço executado;
Controlar os materiais aplicados por equipe;
Gerar os arquivos de intercomunicação de dados com o sistema contábil;
Permitir que todos os dados relativos ao controle e gestão dos serviços possam ser visualizados na
tela das estações de trabalho, sendo possível a emissão dos relatórios gerenciais relacionados ao
sistema;
Consulta isenções de TCL;

43.4. Principais funções de trabalho:

Programação de Serviços: permite aos responsáveis pela programação de serviços em cada área,
distribuir, automaticamente, os serviços em aberto entre as equipes disponíveis. Gerar, ainda, os
dados para consultas, tais como: quantidade de serviços a executar, por tipo de equipe, distribuição
dos serviços de acordo com os prazos previstos, carga horária necessária para a execução e os
serviços atrasados e seus respectivos motivos. Concluídos os trabalhos de programação, o sistema
permite admitir instantaneamente a impressão das ordens de serviços programadas, para
distribuição entre as equipes disponíveis no dia.

Consulta a Situação da Ordem de Serviço: permite que, através de parâmetros previamente
selecionados, seja possível pesquisar a situação de execução das ordens de serviço, do tipo:

Solicitação de Serviço a Executar: Ordem de serviço programada para execução, ordem de serviço
pendente e ainda não programada para execução, ordem de serviço executada e não baixada, ordem
de serviço pendente com prazo de execução vencido ou com prazo de execução prorrogado;

Solicitação de Serviço Programada: Ordem de serviço programada, mas pendente de execução;

Solicitação de Serviço com Prazo Vencido: Ordem de serviço pendente em atraso, ou seja, cujo
prazo de execução não foi cumprido e também não foi prorrogado;

Solicitação de Serviço Prorrogada: Ordem de serviço pendente, que por algum motivo teve o seu
prazo de execução dilatado.

Emissão dos Relatórios do Sistema
43.5. O sistema permite que todos os dados relativos ao controle e gestão dos serviços possam ser visualizados
na tela das estações de trabalho, sendo possível a emissão dos seguintes relatórios:

Relação de serviços a executar por data prevista na programação (cronograma de execução);

Relação de serviços executados em determinada data ou período e por equipe;

Relação de serviços com prazos de execução vencidos até o dia ou até determinada data;

Relação de materiais aplicados por tipo, por dia, mês, e por equipe, ou pelo conjunto das equipes;

Relatório de desempenho operacional das equipes;

Relação de serviços previstos para execução no dia por equipe.
43.6. O Módulo de atendimento ao público compreende as seguintes funcionalidades:

Inclusão, manutenção e consulta dos registros de atendimento (RA);

Controle de registros de atendimento;

Controle de registros de ouvidoria;

Controle de tramitação de registro de atendimento;
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Controle de reiteração de registro de atendimento;
Liberação de registro de atendimento;
Encerramento de registro de atendimento;
Controle de reativação de registro de atendimento;
Geração e controle de numeração de registro de atendimento manual;
Geração de ordem de serviço;
Controle e gestão da programação de execução das ordens de serviço;
Controle e definição do roteiro de programação de execução de serviços;
Controle e gestão das equipes executoras de serviços;
Controle, gestão e acompanhamento de execução de ordem de serviços;
Controle de utilização de material na execução de serviço;
Controle da programação e de suspensão de abastecimento;
Encerramento de ordem de serviço;
Impressão de ordem de serviço;
Geração e emissão de ordens de serviços seletivas;
Controle e gestão de ordens de serviços pendentes;
Acompanhamento dos processos gerados pela agência reguladora;
Consultar histórico de RA;
Emissão de segunda de conta sem cobrança de taxa;
Geração, emissão e controle de ordens de serviços de fiscalização;
Geração e emissão de certidão negativa;
Geração e emissão de certidão negativa por cliente;
Geração e emissão de contrato de prestação de serviço;
Geração e controle de ordens de serviços de repavimentação;
Controle de utilização de equipamentos especiais na execução de ordens de serviços;
Solicitações de serviços e reclamações através de postos remotos interligados com a central;
Controle das vistorias externas;
Geração de boletim de medição;
Registrar pesquisa de satisfação;
Geração das informações gerenciais de atendimento ao público;
Registro de alterações efetuadas;
Geração das informações gerenciais de cobrança;
Serviços - via internet;
Segunda via de conta com taxa e sem taxa;
Recebimento de fatura por e-mail.

44. Módulo de Segurança
44.1. Todas as operações realizadas pelos usuários são gravadas em um log, que possibilita a realização de
auditorias e identificação de irregularidades.
44.2. Bem como fornece um controle de acesso às funções do sistema restringindo os acessos ao grupo ou a
um usuário específico, permitindo tratar permissões especiais individualmente.
44.3. O Módulo de Segurança possuir as seguintes funcionalidades:

Controle e gestão de usuários;

Controle e gestão de tipos de usuários;
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Controle e gestão de senhas de usuários;
Alteração de senhas do usuário pelo login;
Controle e gestão de acessos;
Controle e gestão de grupo de acessos;
Controle e gestão de permissões especiais;
Controle e gestão de restrições de acesso;
Controle e gestão de funcionalidades monitoradas;
Controle e gestão de acesso a funcionalidades;
Controle e gestão de dependência de funcionalidades;
Controle e gestão de operações monitoradas;
Controle e gestão de tipos de alterações monitoradas.

45. Módulo de Relatórios
45.1. Contempla um conjunto de relatórios que visará atender as demandas de informações da autarquia, sendo
eles:

Relatório de imóveis;

Relatório de economias dos imóveis;

Relatório de economias (ligações);

Relatório de economias (característica);

Relatório de economias (faturamento);

Relatório de imóveis na tarifa social;

Relatório de imóveis na tarifa social (clientes);

Relatório de imóveis na tarifa social (ligações);

Relatório de imóveis na tarifa social (característica);

Relatório de imóveis na tarifa social (faturamento);

Relatório de imóveis na tarifa social (tarifa);

Relatório de clientes;

Resumo de ligações e economias;

Resumo de anormalidades;

Relatório de acompanhamento do faturamento;

Relatório de acompanhamento do faturamento (clientes);

Relatório de acompanhamento do faturamento (ligações);

Relatório de acompanhamento do faturamento (característica);

Relatório de acompanhamento do faturamento (faturamento);

Resumo do faturamento;

Resumo das situações especiais de faturamento;

Resumo da análise do faturamento;

Relação de débitos;

Relação de débitos (clientes);

Relação de débitos (ligações);

Relação de débitos (característica);

Relação de débitos (faturamento);

Resumo da pendência;
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Resumo das situações especiais de cobrança;
Resumo da arrecadação;
Quadro comparativo do faturamento, arrecadação e pendência;
Resumo das ações de cobrança;
Relatório de acompanhamento de execução de ordem de serviço;
Relatório de gestão do registro de atendimento;
Relatório de contas emitidas;
Relatório de mapa controle de contas;
Mapa de controle das contas emitidas;
Resumo contas emitidas por local no grupo;
Acompanhamento do movimento dos arrecadadores;
Relatório analítico do faturamento;
Resumo de leitura e anormalidade;
Relatório de leituras e anormalidades informadas;
Relatório boletim de cadastro;
Relação de parcelamento;
Relatório de histograma de água por ligação;
Relatório de clientes especiais;
Relatório de imóveis por endereço;
Relatório de histograma de água por economia;
Relatório de acompanhamento de movimentos de arrecadadores por NSA;
Relatório de cadastro de consumidores por inscrição;
Relatório resumo de devedores duvidosos;
Relatório de dados para leitura;
Relatório de volumes faturados;
Relatório de contas em revisão;
Relatório de anormalidades por imóvel;
Relação dos índices de acréscimos de impontualidade;
Relatório de histograma de esgoto por ligação;
Relatório de histograma de esgoto por economia;
Relatório acompanhamento O.S. de hidrômetro;
Relatório de imóveis por situação da ligação de água;
Relatório de imóveis com faturas em aberto;
Relatório da evolução do contas a receber contábil;
Relatório de imóveis por consumo médio;
Relatório do saldo do contas à receber contábil;
Relatório de imóveis com os últimos consumos de água;
Quadro de metas acumulado;
Relatório de contas em aberto;
Relatório de imóveis por tipo de consumo;
Relatório de imóveis ativos e não medidos;
Relatório ordem de fiscalização;
Relatório de imóveis com faturas recentes em dia;
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Comparativo do faturamento e arrecadação;
Relatório de quadro metas exercício;
Relatório de contas baixadas contabilmente;
Relatório boletim de ordens de serviços concluídas;
Relatório contas canceladas ou retificadas;
Relatório de dados para leitura;
Relatório resumo de solicitações de RA por unidade;
Relatório dos parâmetros contábeis;
Relatório de volumes consumidos não faturados;
Relatório de análise da arrecadação;
Relatório de análise dos avisos bancários;
Relatório avisos bancários por conta corrente;
Arrecadação das multas de autos de infração;
Faturas agrupadas;
Relatório de gestão de solicitações de RA por chefia;
Relatório de rotas online;
Relatório análise imóvel corporativo e grande;
Relatório de pagamentos de contas – cobrança;
Relatório de guia de pagamentos em atraso;
Relatório de imóveis com acordo;
Relatório resumo de distrito operacional;
Relatório de impostos por cliente responsável;
Relatório das supressões, religações e restabelecimentos;
Relatório de juros, multas e débitos cancelados;
Relatório de acompanhamento de leituristas;
Relatório de anormalidade de leitura por período;
Relatório de pagamento entidades beneficentes;
Relatório de imóveis em programas especiais;
Relatório documentos a receber;
Relatório de boletim de cadastro individual;
Relatório resumo receita sintético;
Resumo ligações economias por ano;
Relatório de notificação de débito - impressão simultânea;
Resumo leitura anormalidade informada;
Relatório de funcionalidades e operações por grupo;
Relatório de acessos por usuário;
Relatório boletim de medição;
Relatório de fiscalização de leituras e anormalidades;
Relatório de logradouros por município;
Relatório de acompanhamento de RA encerrada/em aberto;
Relatório de atualização cadastral - via internet;
Relatório de solicitação acesso;
Relatório de boletim de custo de Repavimentação - por Pavimento;
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Relatório de imóveis com alteração de inscrição;
Relatório de religação de clientes inadimplentes;
Relatório de alterações de CPF/CNPJ;
Relatório de devolução de pagamentos em duplicidade;
Relatório de análise de perdas com crédito;
Relatório de OS executadas;
Relatório de acesso ao SPC;
Relatório OS situação;
Relatório acompanhamento boletim medição;
Relatório de imóveis com doações;
Pesquisa do questionário de satisfação do cliente;
Relatórios das multas de auto de infração pendentes;
Relatório de transferências de pagamentos;
Relatório de documentos não aceitos;
Resumo da análise de faturamento;
Boletim de medição de contratos;
Relatório de contas não impressas;
Relatório quantidade de acessos agência virtual;
Relatório de imóveis com rateio negativo;
Relatório da pesquisa de satisfação da agência.

46. Módulo Batch
46.1. Disponibilizado módulo batch para criação e execução de rotinas que automatizam tarefas específicas do
sistema ou que necessitem de processamento complexo e demorado. O módulo batch contém as seguintes
funcionalidades:

Inserir processo;

Filtrar processo;

Exibir status relatório;

Autorizar relatórios/processos batch.
47. Módulo Negativador
47.1. Este módulo compreende funcionalidades para envio de clientes devedores, conforme critérios definidos,
para negativação junto ao SPC – serviço de proteção ao crédito -, SERASA, cartórios, e a escritórios de
cobrança, como também a retirada de clientes com débitos negociados ou pagos, possibilitando o
acompanhamento de todo o ciclo do processo de negativação e o acompanhamento dos resultados através de
consultas e relatórios.
47.2. Esse módulo permite auxiliar na diminuição dos números de inadimplência, proporcionando resultados
proveitosos para recuperação de créditos provenientes de débitos não quitados com a empresa.
47.3. O módulo de negativação compreende as seguintes funcionalidades:

Inclusão/manutenção/consulta dos comandos/critérios de negativação;

Inclusão/manutenção do negativador;

Inclusão/manutenção do contrato de negativador;

Inclusão/manutenção do motivo de exclusão de um cliente negativado com o negativador;

Inclusão/manutenção do motivo de retorno de registro não aceito com o negativador;

Inclusão/manutenção dos tipos de registros aceitos pelo negativador;

Registrar o movimento de arquivo de retorno do negativador;
63





Exclusão da negativação de um cliente com débitos pagos ou negociados;
Geração de relatório de acompanhamento de cliente negativados;
Geração de relatório de negativações excluídas.

48. Impressão Simultânea:
49. Módulo leitura de Hidrômetros
49.1. Este módulo permite tratar do processo de leitura, permitindo assim, o envio dos dados ao servidor
principal do GSAN ou geração de arquivo de leitura para processamento no módulo principal de faturamento.
49.2. O módulo roda na tecnologia Android, possibilitando assim, redução de custos de equipamento.
49.3. O sistema possui recursos que permitam a análise automática de consumo ou informação manual de
anormalidades de leitura. Além de relatórios gerenciais que permitem acompanhamento das rotas em
andamento e consultas que permitem localizar os imóveis de acordo com uma série de filtros.
49.4. Este módulo também é responsável pela emissão simultânea de avisos de débito e comunicados de
retenção.
49.5. O Módulo de impressão simultânea compreende as seguintes funcionalidades:

Leitura e impressão simultânea de faturas;

Impressão de avisos de débito;

Impressão de comunicados de retenção;

Lista de imóveis exibindo matrícula, nome do usuário, logradouro, número, complemento, bairro,
município, unidade federativa e cep;

Consulta de imóveis por matrícula, número do hidrômetro, sequencial de rota, sequencial, quadra
e logradouro;

Informações do roteiro com informações de grupo, localidade, setor, rota, mês referência, total de
imóveis e usuário;

Relatórios gerenciais de informações dos imóveis;

Envio de imóveis concluídos online;

Geração de arquivo completo de rotas;

Relatório de pendentes;

Relatório de concluídos;

Relatório de fixos concluídos;

Relatório de hidrometrados concluídos;

Relatório de retidos concluídos;

Relatório de impressos concluídos;

Relatório de transmitidos concluídos;

Opção para limpar tudo;

Opções para seleção de impressora;

Opções para configuração de IP;

Autenticação de usuários através de usuário e senha;

Captura de coordenadas, com recurso de triangulação que permita ter uma precisão na coordenada
mesmo em GPS’s com recursos não avançados;

Possibilidade de exibição de imóveis potenciais;

Possibilidade de leitura de imóveis cortados;

Possibilidade de faturamento de imóveis cortados quando o consumo for superior ao mínimo
configurado;
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Possibilidade de ocultar imóveis concluídos;
Ordenação da rota em ordem decrescente;
Ordenação padrão das rotas por sequencial e localização;
Medição de medidores de água e/ou esgoto;
Faturamento de água, esgoto, taxa de coleta de lixo, doações e outros serviços em uma única fatura
visando reduzir as despesas;
Faturamento de valores de dois ou mais CNPJ’s (quando houver concessões) em uma única fatura
visando reduzir as despesas;
Possibilidade de exibição da leitura anterior;
Possibilidade de informar anormalidade de leituras, com opções de obrigar a coleta de fotos,
obrigar a retenção;
Possibilidade de configurar as anormalidades de consumo para obrigar coletas de fotos e retenções;
Exibição de informações dos imóveis com dados de economias, categorias, endereço, nome do
usuário, matrícula, inscrição, sequencial da rota, hidrômetro, etc;
Controle de retenção por endereços alternativos;
Controle de crédito residual;
Controle de cálculo de impostos;
Cálculo de fatura conforme tabela tarifária;
A impressão da fatura permite conter no mínimo os seguintes campos: informações do usuário,
informações do proprietário, informações do endereço de entrega, inscrição do imóvel, rota,
sequencial da rota, categorias e economias, número do hidrômetro, data de instalação do
hidrômetro, situação da água, situação do esgoto, matrícula, ano e mês referência da conta,
informações de data e leitura anterior e atual, informações de leituras residuais de hidrômetros
retirados, e leitura de instalação em caso de novos hidrômetros, informações de anormalidades de
leitura e consumo, número de dias de leitura, últimos consumos, consumo médio, tabela tarifária
da categoria principal, descrição das tarifas de água, esgoto, taxa de coleta de lixo, serviços,
parcelamentos e doações, características da qualidade da água conforme portaria 2914, data de
vencimento da conta, total a pagar, valor autarquia, valor concessão (quando houver), código para
opção em débito automático, mensagem da fatura pré-configurada, faturas em aberto, data de
previsão da próxima leitura, impressão do aviso anual de quitação de débitos e comprovante de
caixa com código de barras e informações de matrícula, ano e mês referência da conta, vencimento
e total a pagar;
A impressão do aviso de débito permite ter opção de imprimir, com código de barras, em caso de
notificações por falta de pagamento, ou sem código de barras, em caso de aviso simples;
A impressão do aviso de débito permite conter no mínimo os seguintes campos: informações do
usuário, informações do proprietário, informações do endereço de entrega, inscrição do imóvel,
rota, sequencial da rota, categorias e economias, número do hidrômetro, data de instalação do
hidrômetro, situação da água, situação do esgoto, mensagem da notificação contendo os meses em
atraso, vencimento do aviso, total a pagar, número do documento de cobrança, código para opção
em débito automático e comprovante de caixa com código de barras e informações de matrícula,
ano e mês referência da conta, vencimento e total a pagar;
A impressão do aviso de retenção contem no mínimo os seguintes campos: informações do
usuário, informações do proprietário, informações do endereço de entrega, inscrição do imóvel,
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rota, sequencial da rota, categorias e economias, número do hidrômetro, data de instalação do
hidrômetro, situação da água, situação do esgoto e mensagem do aviso de retenção.
49.6. A coleta de dados dos hidrômetros nos imóveis permite ser através de Smartphone e Celulares com Sistema
Android, 2.2 ou superior, bluetooth, GPS, Wifi, tela 3" ou superior, teclado touchscreen, aumentando a gama
tecnológica e baixando o custo expressivamente em relação a outros coletores e tornando possível a troca de
informação online via GPRS ou (tempo real) com a base de operação e off line.
50. Dívida Ativa
50.1. É fornecido sistema Anexo/Conexo ao GSAN que permite o controle de dívida ativa. Possui recursos que
facilitem o gerenciamento.
51. Módulo Notificações
51.1. O módulo de notificações compreende as seguintes funcionalidades:

O módulo permite a seleção de consumidores em débito, individual ou coletivamente, para emissão
das notificações de dívida ativa;

O módulo permite a simulação da notificação de dívida ativa, com crítica cadastral (todos, somente
cadastros divergentes, somente cadastros sem divergência);

A simulação e notificação permite que sejam filtrados imóvel, cliente, data de vencimento inicial,
data de vencimento final, valor inicial das faturas, valor final das faturas, setor comercial, grupo
de faturamento, rota, categorias, esferas de poder;

Permite a exportação das simulações em CSV, com opção de excluir o cálculo de acréscimos de
impontualidade;

As notificações de dívida ativa são geradas com código de barras para pagamento, efetuado para
este fim o agrupamento das contas no momento da emissão das notificações;

O módulo permite a manutenção nas notificações emitidas pelo sistema, permitindo cadastrar o
status da entrega das mesmas;

Permite emissão de avisos de débito, onde deverão constar todas as características do débito, dados
do consumidor, o valor inscrito em dívida ativa e ainda as atualizações dos valores originais através
do cálculo dos juros, multas e correção monetária conforme critérios estabelecidos pela autarquia;

O módulo permite a geração de avisos de débito em moeda corrente ou índice, efetuando a
atualização dos valores conforme a norma especificada;

Permite atualização das parcelas dos avisos de débito através de índice específico, efetuando a
alteração dos valores das parcelas já geradas. Após a atualização são emitidas as parcelas para
entrega aos consumidores;

O módulo permite disponibilizar tela externa para que os contribuintes possam consultar e imprimir
os extratos de débitos;

O módulo permite controlar situações das notificações por: gerada (lançamento fiscal), entregue
(crédito fiscal constituído), dívida ativa, certidão (certidão da dívida ativa não ajuizada), execução
(certidão da dívida ativa ajuizada), cancelada (extinção), negociada (parcelamento confirmado),
negociada (parcelamento não confirmado) e paga;

O módulo permite ter possibilidade de ignorar a notificação quando o cadastro estiver incompleto;

O módulo permite a impressão das notificações;

O módulo permite que sejam informadas as entregas das notificações por: pessoalmente, edital ou
AR;

O módulo permite o cancelamento das notificações de dívida ativa;
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O extrato débito permitir a atualização dos valores monetários, em caso de pagamento posterior a
data de cálculo, o módulo permite recalcular os valores dos dias excedentes.

52. Módulo Inscrição
52.1. O módulo de inscrição compreende as seguintes funcionalidades:

O sistema tem a opção de inscrição individual de contas em dívida ativa, permitindo para isto a
seleção das contas desejadas;

O sistema possui opção de congelamento periódico para inscrição automática em dívida ativa após
finalização do prazo de notificação.
53. Módulo execução
53.1. O módulo de execução compreende as seguintes funcionalidades:

Permitir o filtro e geração de certidões de dívida ativa, separadas por tarifas e taxas, com opções
de seleção de: data inicial entrega notificação, data final entrega notificação, valor inicial das
notificações, valor final das notificações, valor inicial das certidões, valor final das certidões, setor
comercial, grupo de faturamento, rota, categorias e esfera de poder, imóvel e cliente;

Permitir a impressão das certidões negativas;

Permitir a execução fiscais das dívidas;

Permitir a geração do livro de dívida com as informações das contas inscritas, determinando
número de livro, quantidade de páginas por livro, página inicial e demais informações pertinentes
ao livro;

Módulo permite permitir a inclusão do guias de pagamentos de serviços de honorários e custas
processuais ou outros serviços de acordo com o estabelecido pelo órgão;

O módulo está preparado para emissão dos documentos necessários para a execução fiscal: certidão
de dívida ativa e petição de acordo com os dados e modelos estabelecidos pela autarquia. Na
emissão de certidão, o módulo permite automaticamente efetuar o bloqueio das contas;

O modulo tem opção de geração de arquivo e emissão de relatório com a finalidade de execuções
fiscais, devendo ainda, estar preparado para integração com o módulo atualmente utilizado para
gestão de processos judiciais eletrônicos.
54. Módulo Gestão da Dívida
54.1. O módulo de gestão da dívida compreende as seguintes funcionalidades:

Separação da receita de dívida ativa na contabilidade;

Permite ser bloqueado pelo sistema o parcelamento de contas inscritas e não inscritas. Estes
parcelamentos somente poderão ser efetuados separadamente;

Permite informar, no ato da consulta da ligação, a existência de contas em execução fiscal;

O módulo permite o acompanhamento mensal do saldo de dívida ativa. Permite informar a
composição dos valores mensais inscritos em dívida ativa, tais como: cancelamentos, inscrições,
parcelamentos, reabertura de contas, receita e demais informações referentes a movimentação para
o acompanhamento do saldo da dívida ativa, o sistema permite controlar automaticamente as datas
de fechamento de cada mês. Este procedimento tem a finalidade de evitar a repetição de
informações em função do eventual informe incorreto da data de fechamento mensal. Permite
também, apurar o saldo da dívida ativa, comparando-o com o saldo atualmente registrado no
sistema, para que possa gerenciar quaisquer diferenças encontradas;

Os valores que compõem o saldo da dívida ativa deverão estar contidos em relatório analítico, a
fim de que seja possível o acompanhamento da movimentação da dívida ativa realizada;
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Auditoria de todas as alterações que são efetuadas no módulo;
Cadastros de telas, grupos e usuários;
Permiti que sejam configuradas informações de impontualidade, tipos de débito da dívida ativa,
livro e certidões;
Relatório de parcelamento da dívida ativa;
Impressão do livro da dívida ativa;
As informações referentes a todos os eventos gerados na dívida ativa, tais como, inclusão,
cancelamentos e outros, são “congeladas”, sendo possível a emissão de um relatório ou geração de
uma consulta que demonstre entre duas datas quaisquer:
o Saldo inicial (saldo na data inicial informada);
o Somatório de acréscimos e diminuições geradas durante o intervalo informado;
o Saldo final (saldo na data final informada).

55. Gerencial
55.1. É fornecido módulo anexo ao GSAN que permite a geração de relatórios de todas as áreas da companhia
de saneamento. Possui recursos que facilitem o gerenciamento;
55.2. Benefícios atendidos: Informação detalhada, relatórios especializados e gestão da informação.
56. Módulo Administrativo
56.1. Este módulo contém funções administrativas que possibilitem a execução de processos críticos.
56.1.1. Seguem funcionalidades:

Controle de rateios de condomínios: permite tratar o processo de vínculo entre imóveis macro e
micro, onde deve-se relaciona-los para análise do rateio a ser efetuado nos valores referentes à
tarifa de água e esgoto.

Controle de equipamentos;

Atualização de imóveis em massa;

Controle de perguntas frequentes;

Controle de postos de atendimento;

Controle de tipos de atendimento;

Controle de unidades de medida;

Controle de pré-cadastro (imóvel, cliente e ligações de esgoto);

Cancelamento de documento de cobrança em massa;

Cancelamento de ordem de serviço de corte em massa;

Agendamento de manutenção de equipamentos;

Liberação de contas em débito automático;

Gestão de usuários, perfis e senhas.
57. Módulo arrecadação
57.1. Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de arrecadação.
57.1.1. Seguem funcionalidades:

Controle de baixa de boletos legados;

Controle de baixa manual (depósito bancário);

Gestão de inconsistências de pagamento;

Congelamentos de avisos bancários;;

Relatório de documentos arrecadados;

Relatório de eficiência de arrecadação;
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Relatório de faturas pagas;
Relatório de arrecadação;
Relatório de valores arrecadados por competência.

58. Módulo Faturamento
58.1. Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de faturamento.
58.1.1. Seguem funcionalidades:

Consulta de clientes;

Relatório de guias de pagamento;

Relatório de imóveis com débitos de eventos;

Relatório resumo de faturas.
59. Módulo Dívida Ativa
59.1. Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de dívida ativa.
59.1.1. Seguem funcionalidades:

Critérios dívida;

Customização da certidão da dívida ativa;

Gerar demonstrativo;

Relatório de situação especial de cobrança;

Certidão da dívida ativa;

Relatório demonstrativo dívida ativa;

Relatório demonstrativo dívida ativa detalhado.
60. Módulo relatórios
60.1. Este módulo contém gráficos e relatórios gerenciais.
60.1.1. Seguem funcionalidades:

Relatório analítico de faturas emitidas;

Relatório faturamento x arrecadação;

Relatório de pagamentos em duplicidade;

Relatório total de economias;

Relatório de ordens de serviço;

Relatório de produção;

Gráfico RA por tipo de solicitação;

Relatório de imóveis em situação especial de cobrança;

Relatório de matrículas com débito;

Relatório de OS’s emitidas por data;

Relatório de OS’s emitidas por falta de água;

Relatório geral de OS;

Relatório ISO;

Relatório de faturamento analítico débito/crédito;

Relatório analítico real x corrigido;

Extração de dados de faturamento;

Relatório de faturamento presumido;

Relatório de pagamentos x consumo;

Relatório de contas em revisão;
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Relatório de contas retificadas;
Relatório de contas e consumo;
Relatório faturamento por rubricas;
Relatório de imóveis em situação especial de faturamento;
Relatório de dados sintéticos agência reguladora;
Relatório de dados sintéticos SNIS;
Relatório faturamento por categoria;
Resumo de fatura por vencimento;
Resumo faturamento;
Resumo faturamento mensal;
Resumo mensal contas;
Relatório total de contas;
Relatório de volumes faturados e consumidos;
Rastreamento de ordens de serviço;
Relatório de produtividade;
Relatório de serviços.

61. Módulo micromedição
61.1. Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de micromedição.
61.1.1. Seguem funcionalidades:

Análise de leituras e consumos;

Análise contas condomínio;

Extração de dados faturados;

Macro medidores x micro medidores;

Monitoramento de leituristas;

Relatório de consumo por imóvel;

Relatório de contas não baixadas;

Relatório de eficiência de leitura;

Histograma de consumo;

Histograma de consumo de água;

Relatório de quantitativo de fotos;

Relatório de parque de hidrômetros;

Relatório de consumo por bairro;

Relatório de sistemas de abastecimento.
62. Módulo Serviços
62.1. Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de serviços.
62.1.1. Seguem funcionalidades:

Ata de serviço;

Exportação CSV de ordens de serviço;

Relatório de fiscalização;

Relatório de OS por tempo de execução;

Relatório de religação sem pagamento.
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63. Empreiteira
63.1. Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de empreiteira.
63.2. Permite visar o controle dos contratos firmados com as empreiteiras para prestação de serviços a autarquia.
63.3. Permite fazer o controle dos itens dos contratos lançados através das licitações, controlar saldos e gerenciar
os repasses conforme serviços executados e auditados.
63.4. Seguem funcionalidades:

Cadastro de contratos;

Cadastro de empreiteiras;

Cadastro de serviços das empreiteiras;

Gestão de contratos e saldos;

Relatório de repasse financeiro simplificado;

Relatório de repasse financeiro empreiteiras;
63.5. Este módulo possui integração automática com as ordens de serviços, vinculando todos os serviços dos
contratos das empreiteiras aos serviços comerciais. O módulo permite também obrigatoriamente possuir
auditoria e controles de fiscalização dos serviços prestados, permitindo que todas as ações sejam validadas por
usuários, e ordens de serviços possam ficar pendentes de aprovação para fiscalização e aprovação.
64. Estoque
64.1. Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de estoque.
64.2. Fornece controles de almoxarifado, visando o controle de entradas e saídas, estoques, saldos e
movimentações, entre outros controles que fornecerão requisitos para controle de demanda e estoque mínimo
de movimentação nos veículos.
64.3. Seguem funcionalidades:

Cadastro de almoxarifados e veículos;

Exportação de uso de materiais em campo para integração com ERP de terceiros;

Lançamentos de saídas de almoxarifados e veículos;
64.4. Este módulo está integrado automaticamente com as ordens de serviço, permitindo assim que o estoque
esteja sempre atualizado, e sem necessitar de operações manuais.
65. Integração Contábil
65.1. Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de integração contábil.
65.1.1. Seguem funcionalidades:

Cadastro de rubricas;

Integração contábil;

Extrato de lançamentos bancários solucionados;

Extrato de movimento de arquivo bancário;

Relatório de movimentos de arquivos bancários;

Contas a receber por competência;

Contas pagas por competência;

Faturamento analítico/sintético;

Inadimplências pagas por competência;

Inadimplência por competência;

Saldo por competência;

Relatório analítico de baixas manuais;

Relatório analítico da receita;

Relatório de avisos bancários;

Balanço geral;
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Relatório de faturamento analítico;
Relatório de faturamento analítico contábil;
Relatório de pagamentos fora da competência;
Relatório de receita lançada por estrutural;
Relatório de relação de rubricas;
Relatório de resumo de recebimentos;
Relatório de resumo de valores faturados;
Relatório saldo de contas a receber.

66. Totem de Auto Atendimento
67. Módulo Auto Atendimento
67.1. O módulo de auto atendimento fornece os seguintes requisito:

Tela de login com informações de matrícula;

tela de consulta de segunda via com opções de impressão e visualização em tela;

listar todas as faturas em aberto do cliente com informações da data de vencimento e valor;

Permite todas as faturas pagas do cliente, exibindo informações da data de pagamento, valor, data
de pagamento, valor do pagamento, banco e agência;

Permite listar histórico de consumo dos imóveis, exibindo informações do ano/mês de referência
e consumo;

Permite a impressão do contrato de ligação de água da matrícula;

Permite exibir endereço de entrega das faturas;

Permite a geração de OS de entupimento de esgoto integrado ao GSAN;

Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de entupimento de esgoto;

Permite a geração de OS de falta de água integrado ao GSAN;

Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de falta de água;

Permite que o cliente visualize informações da qualidade da água (as mesmas que são exibidas nas
faturas);

Permite que o cliente faça a solicitação de tapa buraco;

Permite a geração de OS de tapa buraco integrado ao GSAN;

Permite que o cliente faça a solicitação de troca de registro de cavalete;

Permite a geração de OS de troca de registro de cavalete integrado ao GSAN;

Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de vazamento de cavalete;

Permite a geração de OS de vazamento de cavalete integrado ao GSAN;

Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de vazamento de ramal;

Permite a geração de OS de vazamento de ramal integrado ao GSAN;

Permite que o cliente visualize informações da próxima leitura;

Permite exibir na tela a data de vencimento padrão das faturas.
68. Ordem de Serviço Mobile - Módulo Android
68.1. Este módulo trata do processo de informatização operacional das equipes executoras das ordens
de serviço permitindo assim o envio dos dados ao servidor principal do GSAN. O módulo permite rodar na
tecnologia android.
68.2. Este módulo trata do processo de informatização operacional das equipes executoras das ordens de serviço
permitindo assim o envio dos dados ao servidor principal do GSAN. O módulo permite possuir recursos que
permitam a finalização automática das ordens de serviço, já integrando as operações comerciais (instalação
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hidrômetro, ligação, corte), gerando débitos e finalizando registros de atendimento. O aplicativo para Android
é responsável pelo controle e acompanhamento da execução das ordens de serviços em campo. A partir desse
aplicativo, permite ser possível ir a campo com todas as informações referentes aos serviços que serão
executados sem a necessidade de papel. Na versão para dispositivo móvel o usuário permite poder controlar
todas as etapas de execução de uma ordem de serviço, tempo de execução do serviço, material que foi utilizado
em campo, valas e dados da rede são algumas das informações que podem ser coletadas utilizando-se de um
dispositivo móvel com sistema operacional android.
68.3. O módulo compreende as seguintes funcionalidades:

Receber a ordem de serviço em campo conforme roteirização preparada no GSAN e
disponibilizada no aplicativo para a equipe executante;

Permite execução de ordens de serviço em campo;

Permite informar dados dos serviços executados;

Permite que sejam informados os materiais com opção de definição do estoque e registro de fotos;

Permite que sejam informadas as ocorrências com quilometragem, datas e horários de início e
finalização, entre outras informações;

Permite que sejam lançadas informações dos dados da rede, com causa da manutenção, local (rede
ou ramal), diâmetro, pead, profundidade, pressão, lacre atual, lacre novo, número do hidrômetro e
leitura;

Permite que sejam informadas informações dos dados da vala, com local de ocorrência, pavimento
calçada, pavimento rua, comprimento, largura, profundidade, indicador de falta de aterro, indicador
de retirada de entulho, indicador de aterrado pela equipe, quantidade de BAG’s e fotos da vala;

Permite que seja configurada a quantidade mínima e máxima das fotos;

Permite formas de consulta das ordens de serviço no aplicativo;

Permite a criação de ordens de serviço avulsas;

Permite fornecer integração com o sistema comercial, para cobrança de serviços, integração com
estoque, integração com empreiteiras, integração com as situações de água/esgoto e integração com
registros de atendimento;

Manter a ordem de serviço provenientes do aplicativo em situação pendente de aprovação para
análise posterior ou encerradas conforme parametrização;

Checklist - funcionalidade que permite permitir que o usuário faça a vistoria no veículo que irá a
campo. A partir do aplicativo, o usuário permite permitir informar a quilometragem que está
saindo, o estado do veículo como por exemplo: nível de combustível, nível de óleo etc.

Interrupção avulsa - permite ser possível que a equipe de campo possa informar a interrupções que
houveram durante sua jornada de trabalho. Exemplo disso: defeito no veículo, aguardando material
entre outros.;

Opção de sincronização das ordens de serviço;

Coletar informações geográficas do local de execução do serviço;

Finalizar ordens de serviço;

Permite configurar servidor web onde serão buscadas as ordens de serviço;

Permite configurar a equipe e data de programação;

Transmissão de envio e recebimento automático utilizando-se de webservices específicos;

Permite alteração da sequência das ordens de serviços por equipe.
68.4. Os principais serviços que são contemplados pelo aplicativo são:

Serviços relacionadas a manutenção de rede ou ramal;

Serviços relacionados a corte ou supressão;
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Serviços relacionados a ligação nova;

Serviços relacionados a instalação de hidrômetro;

Serviços relacionados a substituição de hidrômetro.
68.5. O módulo permite ser integrado ao GSAN via webservice ou via arquivo texto.
69. Descritivo para Produtos e Serviços Complementares
70. Agência Virtual – Módulo Web
70.1. O módulo AGÊNCIA VIRTUAL (para incorporação no website da companhia) para autoatendimento em
terminais, com disponibilização de serviços integrados ao sistema comercial, tais como:
70.2. O módulo web da agência virtual deverá fornecer os seguintes requisito:

Deverá fornecer tela de login com informações de matrícula;

Deverá fornecer tela de consulta de segunda via com opções de impressão e visualização em tela;

Deverá permitir listar todas as faturas em aberto do cliente com informações da data de vencimento
e valor;

Deverá permitir todas as faturas pagas do cliente, exibindo informações da data de pagamento,
valor, data de pagamento, valor do pagamento, banco e agência;

Deverá permitir listar histórico de consumo dos imóveis, exibindo informações do ano/mês de
referência e consumo;

Deverá permitir a impressão do contrato de ligação de água da matrícula;

Deverá exibir endereço de entrega das faturas;

Deverá permitir a geração de OS de entupimento de esgoto integrado ao GSAN;

Deverá permitir que o cliente faça a solicitação de verificação de entupimento de esgoto;

Deverá permitir a geração de OS de falta de água integrado ao GSAN;

Deverá permitir que o cliente faça a solicitação de verificação de falta de água;

Deverá permitir que o cliente visualize informações da qualidade da água (as mesmas que são
exibidas nas faturas);

Deverá permitir que o cliente faça a solicitação de tapa buraco;

Deverá permitir a geração de OS de tapa buraco integrado ao GSAN;

Deverá permitir que o cliente faça a solicitação de troca de registro de cavalete;

Deverá permitir a geração de OS de troca de registro de cavalete integrado ao GSAN;

Deverá permitir que o cliente faça a solicitação de verificação de vazamento de cavalete;

Deverá permitir a geração de OS de vazamento de cavalete integrado ao GSAN;

Deverá permitir que o cliente faça a solicitação de verificação de vazamento de ramal;

Deverá permitir a geração de OS de vazamento de ramal integrado ao GSAN;

Deverá permitir que o cliente visualize informações da próxima leitura;

Deverá exibir na tela a data de vencimento padrão das faturas.
71. Módulo web Services
71.1. O módulo de webservices deverá fornecer funcionalidades de consulta ao GSAN que permitam
71.1.1. O módulo deverá conter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Autenticação do usuário via telefone nas chamadas telefônicas;

Autenticação do usuário via matrícula e cpf;

Consulta de falta de água/manutenção preventiva;

Consulta de endereços dos postos de atendimento;
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Instruções de parcelamentos de débitos;
Instruções para conta final;
Instruções para ligação nova, religação e transferência de titularidade;
Instruções para emissão de segunda via;
Listagem de faturas em aberto;
Opção para transferência ao atendente;
Solicitação de envio de faturas por e-mail;
Pesquisa de satisfação;
Informar falta de água;
Solicitar restabelecimento de água;
Cobrança de débitos em atraso;
Geração de registro de atendimento automático.

72. Cidadão Mobile
72.1. Este módulo deverá ser destinado a fornecer recursos aos clientes finais da autarquia, permitindo que o
mesmo possa realizar operações de autoatendimento pré-configuradas.
73. Módulo Mobile
73.1. Aplicativo mobile que deverá disponibilizar serviços da autarquia nos smartphones dos clientes,
fornecendo serviços de segunda via, código de barras para pagamento, entre outros.
73.2. Deverão ser pré-disponibilizados recursos que incluem serviços de atendimento, consulta de consumo,
faturas, entre outros.
73.3. O módulo deverá conter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Login com informações de cpf/cnpj, matrícula e recurso de lembrete de dados;

Recuperação de login;

Informações da unidade, com dados do consumidor (nome, e-mail e cpf) e dados do imóvel
(matrícula e endereço);

Dashboard inicial com informações da quantidade de faturas em aberto, dados da última fatura
(ano/mês referência, vencimento, situação e valor) e dados do último atendimento (data, número
do atendimento, descrição e situação);

Histórico de faturas com faturas em aberto com dados de referência, valor e vencimento;

Detalhamento das faturas em aberto, com informação de consumo de água, consumo de esgoto,
vencimento, valor, código de barras, função de cópia de código de barras, envio de faturas por email e pagamento cartão;

Histórico de consumos com informações de data de leitura, consumo e referência;

Detalhamento dos consumos com informações de consumo faturado, leitura atual, leitura anterior,
data de leitura e anormalidade;

Meus atendimentos com informações da especificação do tipo de solicitações, data de leitura e
indicação se o mesmo está em aberto;

Detalhamento dos atendimentos com informações cadastrais de número de atendimento, abertura,
previsão, valor cobrado, situação e ordens de serviço vinculadas;

Adesão fatura por e-mail;

Tabela tarifária com informações de data início vigência e dados das categorias com valor de água
e esgoto da tarifa básica e valor de água e esgoto das faixas;

Tabela de serviços agrupada por tipo de solicitação e dados de valor por especificação;
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Postos de atendimento com informações de nome, endereço, e-mail, telefone e complemento;
Perguntas frequentes.

74. Recebimento Via Cartão
74.1. Este módulo deverá ser destinado ao controle de recebimento e arrecadação de taxas e tarifas (faturas,
guias de pagamento, parcelamentos, débitos e serviços) e ordens de corte emitidas pela autarquia.
75. Auto Atendimento Pos
75.1. Este módulo deverá fornecer recursos de auto atendimento ao usuário/atendente para controle de
recebimento de pagamentos via integração com sistema de cartões de crédito/débito, transação com as principais
bandeiras do mercado, autorização de transações e impressão de comprovante de pagamento conforme padrão
TEF e POS.
75.2. Deverão ser fornecidos webservices para acesso em tempo real via POS (Point of Sale) e MPOS (Mobile
Point of Sale), para que os mesmos possam listar os débitos ou parcelamentos em aberto, sem necessidade de
consulta no GSAN nos pontos de atendimento (ou agentes de campo) a valores a serem pagos, permitindo que
a consulta seja feita através da matrícula e CPF no próprio equipamento.
75.3. O módulo deverá conter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Autenticação via matrícula e cpf;

Pagamento fatura - deverá permitir o recebimento de faturas;

Pagamento serviço/débito/guia - deverá permitir o recebimento de serviços, débitos a cobrar e guias
de pagamento;

Pagamento ordem de corte - deverá permitir o recebimento de ordens de corte;

Abertura de ordem de serviço - deverá permitir a solicitação de serviços, com efetuação de
pagamento antecipado;

Pagamento parcelamento - deverá permitir o recebimento de parcelamentos previamente
negociados;

Pagamento serviços - deverá permitir o recebimento de ordens de serviço;

Estorno cobrança fatura - deverá permitir o estorno de recebimentos de fatura no mesmo dia;

Estorno cobrança parcelamento - deverá permitir o estorno de recebimento de parcelamento no
mesmo dia;

Estorno cobrança ordem de corte - deverá permitir o estorno de recebimento de ordens de corte no
mesmo dia;

Estorno cobrança guia - deverá permitir o estorno de recebimento de guias de pagamento no mesmo
dia;

Estorno cobrança débito a cobrar - deverá permitir o estorno de recebimento de débitos a cobrar
no mesmo dia;

Estorno cobrança serviço - deverá permitir o estorno de recebimento de cobranças de serviço no
mesmo dia;

Reimpressão de comprovante;

Emissão de resumo consolidado;

Emissão de resumo detalhado.
76. Auto Atendimento POS/TEF
76.1. Este módulo deverá fornecer recursos de integração entre o GSAN e máquinas do tipo POS e TEF, onde
o GSAN deverá fornecer na tela de extrato de débito do módulo de cobrança, a opção de cobrança via cartão de
débito e crédito.
76.2. O módulo deverá conter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
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Solicitação de transação;
Efetivação de transação;
Cancelamento de transação;
Reimpressão de transação;
Fechamento resumo.

77. Portal de Gerenciamento
77.1. Este módulo deverá fornecer recursos de acesso às transações realizadas pelo módulos de auto atendimento
POS/TEF, atendimento
77.2. O módulo deverá conter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Tela de login;

Extrato financeiro com:
o filtros de período, situação, número do resgate e número do repasse;
o informações de saldo atual e resgate automático;
o informações de número do extrato, descrição, tipo, valor, data, situação do
pagamento, número do repasse (com informações) e transações contidas em cada
extrato.

Relatório com:
o filtros de nsu, bandeira, produto, status, período e filial;
o resumo com ticket médio, valor bruto total, valor líquido total e quantidade
transacionada;
o gráfico de valor de pagamentos por mês;
o gráfico de quantidade de pagamentos por mês.

Consulta de repasses com:
o filtros de valor, período, situação e número do repasse;
o informações de repasse, valor, valor débito e valor crédito;
o informações de repasse, valor, valor débito, valor crédito, banco, agência, conta,
data geração, situação, data repasse, transações contidas no repasse e remessa.

Consulta de transações com:
o filtros de nsu, bandeiras, status, período, filial, número do resgate, data de
resgate, matrícula, solicitação e produto;
o informações de transações, valor bruto e valor líquido;
o informações de número de série, bandeira, produto, nsu, data e hora, valor bruto,
valor líquido, taxa, tarifa, parcela, situação, data de resgate, número de resgate e
nome da filial;
o possibilidade filtrar números de registros por página.
 Arquivo diário de conciliação a ser processado pelo GSAN para validar todos os pagamentos baixados
no dia. O arquivo deverá ser disponibilizado via webservice e deverá apontar e ajustar inconsistências
encontradas nas transações.
78. Endicadores e BI
78.1. Os módulos de indicadores e BI deverão fornecer ferramentas com possibilidade de análise consolidada e
detalhada dos dados para tomada de decisão, fornecendo através de consultas aos diversos bancos de dados da
companhia de saneamento, informações importantes para gestão. Os dados deverão facilitar que autarquia tome
decisões, com base nos indicadores, gere planos de ações para execução e deve fornecer princípios para
utilização de inteligência artificial e automação de processos.
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79. Módulo BI
79.1. Deverão ser disponibilizadas suítes e ferramentas para utilização nas áreas de ETL e OLAP,
respectivamente. A união dessas ferramentas deverá complementar o sistema de apoio à decisão (SAD), que
analisa variáveis e permite a autarquia se posicionar diante um objetivo ou problema;
79.2. Deverá também ser disponibilizada ferramenta gerenciadora de relatórios, análises, integração de dados,
dashboards e mineração de dados. O conjunto deverá atender as demandas e auxiliar na elaboração de estratégias
de business intelligence (BI), como a implementação de processos realizados por workflow automatizado e
portais customizáveis com suporte a portlets e single sign-on (SSO);
79.3. Por meio das suítes, deverá ser possível controlar os processos, além de ser uma garantia de segurança às
informações. Elas deverão controlar a execução de soluções, o acesso ao banco de dados, os serviços de e-mail
e outras atividades. O usuário poderá configurar essas funcionalidades;
79.4. Com isso deverão ser disponibilizadas ferramentas de BI (relatório inteligentes). A contratada deverá
disponibilizar ferramenta para geração de relatórios dinâmicos e personalizados pelo próprio usuário através de
navegadores de internet, sem a necessidade de instalação de arquivos ou executáveis no computador do usuário.
79.5. A ferramenta deverá conter inicialmente, no mínimo, os seguintes relatórios:

Relatório estatístico por bairro, consumo e valor arrecadado;

Relatório estatístico por grupo, consumo e valor arrecadado;

Relatório de evolução de consumo e faturamento;

Relatório de tipos de atendimentos com quantitativos de contas;

Relatório de tipo de receita;

Relatório de análise de inadimplência, dias de atraso, quantidade de contas;

Relatório de arrecadação por banco, período e valor;

Histograma metro a metro.
79.6. A solução deverá possuir funcionalidade de geração de relatórios dinâmicos, onde o usuário possa
visualmente arrastar colunas de forma a incluir e/ou excluir colunas, deverá possibilitar acrescentar ou remover
filtros, possibilitar ao usuário realizar agrupamentos, salvar as configurações do relatório para abrir
posteriormente, exportar os relatórios para excel ou pdf, etc;
79.7. Também deverá ser possível organizar e estruturar múltiplos relatórios técnico-gerenciais de forma
“customizada”, para acompanhamento diário, semanal e mensal dos principais indicadores. Deverá ser possível
desenvolver de forma ágil, em interface amigável, relatórios específicos de acordo com a cultura e necessidade
da autarquia, e sua região.
80. Módulo Mobile OS Plus
80.1. Deverá ser disponibilizado módulo de relatórios na plataforma de BI que possa fornecer requisitos para
análise das ordens de serviço executadas em campo levando em consideração dados de materiais utilizados nas
ordens de serviço, tempo de execução dos serviços atendidos, tempo gasto com recursos humanos na execução
das ordens de serviço, combustível gasto durante o serviço, horas máquina, etc. Com base nessas informações
deverá ser possível calcular para fins de gestão financeira, o valor gasto em cada serviço executado pela
autarquia. Deverá possuir integração com o módulo empreiteira.
80.2. A ferramenta deverá conter inicialmente, no mínimo, os seguintes relatórios:

Relatórios de custo das ordens de serviço;

Relatório de materiais por ordem de serviço;

Relatório de SLA por serviço executado;

Relatório de tempo ocioso das equipes em campo;

Relatório de ocorrências encontradas em campo;

Relatório de divergência entre as redes cadastradas e as informações localizadas em campo;

Relatório de regiões com maiores incidências por tipo de serviço;

Relatório de serviços executados fora do prazo da autarquia;
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Relatório de serviços executados fora do prazo da agência reguladora.

81. Módulo Indicadores de Gestão
81.1. Deverá ser disponibilizada ferramenta que permita a criação de indicadores gerenciais, baseados em
informações dos bancos de dados da autarquia, que permita o agrupamento em dashboards para os gestores
terem apoio a tomada de decisão.
81.2. A ferramenta deverá conter inicialmente, no mínimo, os seguintes requisitos:

Rodar em plataforma web;

O banco não deverá ter sua estrutura em nenhum outro banco de dados da autarquia, deverá utilizar
banco de dados próprio (postgresql - relacional e vertica - analítico);

Deverá ter opção de fazer configuração de captura de dados para o banco da aplicação em: tempo
real, minuto em minuto, hora em hora, diário, semanal ou mensal;

Deverá ter um cadastro de conexões, onde as mesmas poderão ser configuradas para o banco de
dados postgresql, sql server, planilhas, arquivos texto, etc;

Deverá ter um cadastro de usuários, onde os mesmos poderão ser vinculados a dashboards;

Deverá ter um cadastro de dashboards (que poderão ser importados na implantação ou conforme
demanda) que irão carregar os indicadores;

Deverá ter um cadastro de indicadores, que serão gerados a partir de dados importados das
conexões e gerarem diversos tipos de gráficos (barras, pizza, etc);

Deverá possuir opção no clique do indicador, para detalhamento em sub-indicadores, ou lista de
dados que poderão ser configuradas através de querys relacionadas ao indicador padrão;

Deverá haver botão de análise e planos de ações para sugestão ao gestor conforme análise preditiva
e uso de inteligência artificial.
81.3. Este módulo deverá ser operado em ambiente web, deverá monitorar automaticamente as informações,
comparando-as com parâmetros pré-definidos no sistema, pelos usuários. Em caso de dados divergentes, deverá
ser possível através da plataforma, receber alertas e notificações em tempo real, para ajustes e correções de rota,
caso seja necessário. Desta forma, auxiliando e maximizando o tempo para tomada de decisão dos gestores da
autarquia.
82. Indicadores Mobile
82.1. O módulo de indicadores mobile deverá ser fornecido aos gestores da autarquia visando a análise de dados
em tempo real através de coleta de informações nos outros módulos, ou nas bases do módulo de indicadores
(congelado). Os indicadores deverão ser exibidos em formatos gráficos, e permitir que sejam explorados
conforme necessidade do gestor.
83. Módulo Backoffice
83.1. Módulo web que deverá permitir a análise de solicitações de acesso no módulo indicadores mobile.
83.2. A módulo deverá conter inicialmente, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
 Tela para autorização de acesso de usuários ao módulo mobile.
84. Módulo Mobile
84.1. Módulo ANDROID e IOS que permitirá que o gestor possa analisar na palma da mão a evolução dos
números da autarquia.
84.2. A módulo deverá conter inicialmente, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Cadastro de solicitação de acesso pelos gestores a plataforma;

Login;
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Gráfico de evolução de faturamento - mede o valor de faturamento de água, esgoto e lixo de um
período;

Gráfico de evolução de arrecadação - mede o valor arrecadado de um período;

Gráfico de evolução de inadimplência - mede o valor inadimplente de um período.

Gráfico de evolução de registros de atendimentos abertos - mede a evolução do número de registros
de atendimentos que foram abertos em um período;

Gráfico de evolução de registros de atendimentos encerrados - mede a evolução do número de
registros de atendimentos que foram encerrados em um período.
84.3. A exemplo desses itens, poderá ser disponibilizado os indicadores do planejamento da Autarquia, e
também, fazer as devidas mudanças e atualizações.
85 GEOSAN - Software SIG
85.1. O software GEOSAN - SIG, baseado em tecnologias livres, preferencialmente utilizando terralib e servirá
para unificar todos os mapeamentos das áreas de abrangência, incluindo atualizações das redes e cadastros de
consumidores, e geolocalização dos consumidores no sistema de abastecimento. O sistema de informações
geográficas – SIG - GeoSan, é específico para saneamento, integrando com sistema livre de modelagem
hidráulica, bem como o sistema de gestão comercial de saneamento GSAN disponível no software público.
85.2. O software deverá fornecer as seguintes funcionalidades:

Deverá permitir exportar área visualizada da imagem;

Deverá fornecer funcionalidade de localização de nós com cotas;

Deverá fornecer funcionalidade de exportação DXF;

Deverá fornecer funcionalidade de exportação de consumidores e consumos;

Deverá fornecer funcionalidade de atualização automática de pontos (opção de triangulação) de
coordenadas provenientes do sistema comercial;

Deverá fornecer funcionalidade de importação de SIG:

Deverá fornecer funcionalidade de importação de CAD;

Deverá fornecer funcionalidade de atualização e distribuição das demandas;

Deverá fornecer funcionalidade de exportação de consumidores, redes, ramais e nós no formato
shape;

Deverá fornecer funcionalidade de atualização de todas as cotas de todos os nós;

Deverá fornecer funcionalidade atualização dos números das casas dos coletores GPS;

Deverá fornecer atalhos de teclado para as principais funcionalidades;

Deverá fornecer recursos de edição com opções de seleção, atualização, recomposição, zoom de
área, mover visualização, voltar visualização, avançar visualização, menos zoom e mais zoom;

Deverá fornecer funcionalidade para desenhar rede de água;

Deverá fornecer funcionalidade para mover componente com rede;

Deverá fornecer funcionalidade para desenhar componente na rede;

Deverá fornecer funcionalidade de inserção de documentos;

Deverá fornecer funcionalidade de desenho de ramal;

Deverá fornecer funcionalidade de exclusão de itens do mapa;

Deverá fornecer funcionalidade de cálculo de área;

Deverá fornecer funcionalidade de calibração do zoom;

Deverá fornecer funcionalidade de desenho de polígono;

Deverá fornecer funcionalidade de carregamento de polígono;

Deverá fornecer funcionalidade para definir escala;
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Deverá fornecer funcionalidade para ficar ícone;
Deverá fornecer funcionalidade para encontrar objetos;
Deverá fornecer funcionalidade para encontrar textos;
Deverá fornecer funcionalidade para localizar coordenadas;
Deverá fornecer funcionalidade para localizar consumidores;
Deverá fornecer funcionalidade de localização por coordenada geográfica de imoveis nao ligado
na rede.
Deverá fornecer funcionalidade de salvamento de imagens em bmp, gif, jpg, png e tiff;
Deverá ser fornecido cadastro de fabricantes;
Deverá ser fornecido cadastro de fornecedores;
Deverá possuir relatório de redes de água;
Deverá possuir relatório de redes de esgoto;
Deverá possuir relatório de válvulas;
Deverá possuir relatório de componentes de água;
Deverá possuir relatório de componentes de esgoto;
Deverá possuir cadastro de usuários;
Deverá possuir tela de configuração de banco de dados;
Deverá possuir indicadores de produtividade de redes de água;
Deverá possuir indicadores de produtividade de ligações de água;
Deverá possuir indicadores de produtividade de redes de esgoto;
Deverá possuir opção de ajustes de janelas em aberto e exibição das barras;
Deverá possuir controle de vistas e temas;
Deverá possuir ferramentas de ligação de pontos do GPS relativos a ramais de água e esgoto;
Deverá possuir funcionalidade de exportação para epanet de acordo com área selecionada;
Deverá através de um clique no trecho de rede onde apresentou um vazamento ou em manutenção,
encontrar todos os consumidores que serão afetados em caso de falta de abastecimento.
Deverá possuir funcionalidades de integração com a URA para envio de SMS, e-mails ou
chamadas;
Deverá manter uma relação de consumidores afetados pela manutenção, disponível para o setor de
atendimento (115), a fim de permitir uma interação imediata com este consumidores, caso entre
em contato com a autarquia para notificar a falta de abastecimento.
Deverá encaminhar os alertas para os responsáveis de atendimento ao público e do sistema de
abastecimento, dos setores que estão com falta de água.
Ao se desenhar um trecho de rede selecionando-se o ponto inicial e ponto final, o sistema deverá
cadastrar automaticamente os nós iniciais e finais do trecho, associando automaticamente no trecho
de rede seu número de identificação único, bem como os números inicial e final dos respectivos
nós. Nos nós o sistema deverá cadastrar automaticamente os seus respectivos números de
identificação únicos;
Deverá possuir ferramenta de apresentação dos textos de comprimento, diâmetro e material da
tubulação ao ser desenhado um trecho de rede;
Ferramenta de desenho de uma rede com o ponto inicial e final com a associação automática destes
nós aos trechos de rede;
Ferramenta de eliminação de redes inteligente, com o controle dos nós a serem eliminados;
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Ferramenta de cadastro de nós com os tipos de válvulas, bombas e demais itens pertinentes, com
os seus respectivos parâmetros associados;
Ferramenta de inserção de um nó em um trecho de rede existente com identificação e associação
automática dos mesmos aos segmentos de redes adjacentes;
Ferramenta de mover um nó de rede mantendo os trechos de rede associados ao mesmo,
conectados;
Fornecimento de sistema sem limite de licenças de uso;
Sistema com possibilidade de exportação de mapa vetorial para CAD;
No trecho de rede a ser cadastrado deverá ser possível digitar-se antecipadamente as características
da rede, a saber, diâmetro e material, de forma que todas as redes cadastradas posteriormente sejam
cadastradas com estes atributos;
Deverá ser possível selecionar posteriormente ao cadastro dos trechos de redes, através de um
polígono ou individualmente por acréscimo de seleção, diversos trechos de rede e modificar os
atributos que não foram cadastrados ou que possuem o mesmo valor cadastrado;
Deverá ser possível selecionar, somente pelo administrador do sistema, posteriormente ao cadastro
dos trechos de redes, através de um polígono ou individualmente por acréscimo de seleção,
diversos trechos de rede e modificar todos os atributos de uma só vez que assim o administrador
desejar;
A ferramenta de cadastro de redes não deverá permitir em hipótese nenhuma o desenho de um
trecho de rede sem os nós iniciais e finais associados;
Deverá armazenar os atributos das redes, tanto nos nós quanto dos trechos de redes, sem a
necessidade obrigatória de se criarem novas colunas nas tabelas do banco de dados e sem a
necessidade de alterar-se a codificação do software ou caixas de diálogo que apresentam estes
atributos;
Para cada componente, tanto nó, quanto trecho, deverá existir atributos principais e secundários,
permitindo que ao selecionar um nó ou rede que sejam apresentados os atributos secundários em
acordo com o atributo primário selecionado;
Deverá permitir após a seleção de um ou mais trechos de redes modificar os parâmetros comuns
ou ainda não cadastrados;
Deverá permitir somente pelo administrador, modificar todos os parâmetros desejados das redes
ou nós selecionados de uma única vez;
Deverá permitir que o usuário ao selecionar um nó de rede, mova o mesmo, movendo junto todos
os segmentos conectados aos nós, alterando automaticamente o posicionamento dos textos das
redes, tais como diâmetro, comprimento e material;
Se ao selecionar um trecho de rede a ser apagado, o software deverá verificar automaticamente se
deve(m) ou não apagar o(s) nó(s) ligado(s) a(s) extremidade(s) do trecho de rede, obedecendo como
critério que o nó só poderá ser eliminado se não existir nenhum outro trecho conectado ao mesmo;
Ao cadastrar um novo trecho de rede começando ou terminando por um nó existente, o trecho novo
cadastrado deverá ser conectado ao nó selecionado sem a duplicação/sobreposição de nós;
Deverá permitir inserir um nó de rede sobre um trecho de rede existente, a partir da seleção do
trecho de rede. Nesta inserção o software deverá automaticamente quebrar o trecho (linha) em dois,
inserir o nó e alterar os atributos dos dois trechos informando como atributo dos trechos, os
números dos nós inicial e final de cada trecho; No desenho de novos trechos de redes o software
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deve localizar as extremidades das redes automaticamente ao mover o cursor sobre as mesmas,
sem a necessidade de selecionar comandos de localização (snap);
O software deverá possuir ferramenta de controle de usuários e grupos, que permitem definir quais
atividades cada tipo de usuário poderá realizar no sistema. Por exemplo, alguns usuários poderão
apenas realizar consultas, outros desenhar redes e outros realizarem modificações globais em uma
grande extensão do mapa;
O software deverá permitir a associação de quaisquer tipos de documentos em qualquer ponto do
mapa, facilitando assim a localização e abertura de projetos de engenharia em CAD, imagens
digitalizadas, documentos de textos ou planilhas, etc., associados aos mesmos;
O software deverá permitir, a partir de um trecho de rede selecionado, apresentar os registros a
serem fechados para a manutenção na rede;
Deverá permitir a criação de novas vistas com nomes escolhidos pelos usuários;
Deverá permitir adicionar planos de informação junto a uma vista selecionada, criando-se assim
temas, como forma de visualização, como cor, estilo de linhas, pontos e espessura escolhidos pelo
usuário, como a possibilidade de ser aplicado um filtro utilizando-se como critério de filtragem, os
parâmetros cadastrados nas redes ou nós;
Deverá permitir apresentar ao coordenador da conversão de redes os trechos que possuem não
conformidades de cadastro que devem ser verificadas em campo ou pelo departamento de cadastro
da operadora;
Deverá permitir exportar as redes e componentes, com os seus respectivos parâmetros associados
para o software de simulação de redes epanet;
Na exportação para o epanet deverão ser computadas: as demandas de consumo nos nós das redes
(vindos do software comercial), as cotas, rugosidades;
O software deverá permitir atribuir demandas de consumo especificadas pelo usuário para os
consumidores não hidrometrados, não medidos, para posterior exportação para o epanet;
O software deverá cadastrar registros e válvulas como nós de rede e na conversão para o epanet,
deverá converter os nós para trechos de redes com a característica de registro ou válvula, conforme
padrão exigido pelo epanet;
Deverá permitir exportar os dados geográficos dos temas selecionados para software CAD no
formato dxf um outro software SIG, no formato shape (.shp);
Ao ser realizado o zoom no mapa, deverá apresentar o fator de zoom em que se encontra o mapa
na tela;
Não permitir que um trecho de rede seja cadastrado desconectado de outro;
Deverá permitir o cadastro das adutoras, redes primárias (anéis) e secundárias;
Deverá permitir o cadastro dos ramais de ligação com um ou mais hidrômetros associados;
Deverá permitir que o usuário consulte no banco de dados, a partir de um ou mais trechos de rede,
obtenha quais os ramais e números de ligação estão associados ao(s) trecho(s) de rede, via
comandos SQL;
Deverá permitir o cadastro dos macro medidores;
Deverá fornecer a capacidade de o usuário consultar, através de aplicações ou perguntas ao banco
de dados, específicas desenvolvidas pelo mesmo, a comparação entre a macro com a
micromedição;

83






























Deverá permitir a visualização de imagens de mapas digitalizados georreferenciados como plano
de fundo para o devido cadastro das redes no modo piramidal armazenando as informações raster
em banco de dados geográfico;
Deverá permitir a partir de um trecho de rede selecionado, serem apresentados coloridos os trechos
subsequentes segundo parâmetros da rede;
Deverá permitir o registro da quantidade diária de redes cadastradas por usuário com a informação
de data e hora de cadastramento de cada trecho de rede;
Ferramenta de cadastro de ramais devidamente associados aos trechos de rede;
Ferramenta que possibilite o cadastro de mais de um hidrômetro a um ramal;
Fornecimento de sistema com conectividade entre hidrômetros, ramais e redes;
Fornecimento de módulo de exportação do cadastro de redes para sistema de simulação hidráulica
com software livre epanet, contendo as informações de válvulas, registros, nós, materiais, cotas
dos nós, demandas de consumo e comprimento do trecho de rede;
No cadastro de ramais o software deve possuir a capacidade de cadastrar os ramais de redes, ligados
às tubulações, bem como dos hidrômetros conectados às suas extremidades, identificando assim os
usuários (consumidores);
Os ramais devem estar conectados às tubulações secundárias, sem a segmentação destas redes;
Deve existir em banco de dados geográfico uma ligação, através de campo chave, entre os ramais
e a tubulação ao qual está conectado de forma a permitir serem identificados todos os ramais
conectados junto a um determinado trecho de tubulação;
No cadastro de ramais o software deverá possuir a capacidade de cadastrar os ramais de redes,
ligados às tubulações, bem como dos hidrômetros conectados às suas extremidades, identificando
assim os usuários (consumidores);
Os ramais deverão estar conectados as tubulações secundárias, sem a segmentação destas redes;
Deverá existir em banco de dados geográfico, uma ligação, através de campo chave, entre os ramais
e a tubulação ao qual está conectado de forma permitir serem identificados todos os ramais
conectados junto a um determinado trecho de tubulação;
Deverá possibilitar cadastrar mais de um hidrômetro junto a um único ramal de água;
Um ramal deverá poder ser cadastrado automaticamente de forma que o operador/usuário do
sistema selecione com um click a rede e com outro click a posição do hidrômetro, bastando dois
clicks com o mouse para cadastrar-se o ramal e hidrômetro, com a conexão automática entre as
tabelas de redes, ramais e hidrômetros;
O cadastro comercial deverá estar integrado em tempo real com o cadastro de consumidores no
software SIG;
Deverá permitir o registro da quantidade diária de ramais cadastrados por usuário com a
informação de data e hora de cadastramento de cada ramal de rede;
Deverá fornecer a informação de geoposicionamento do consumidor em seu local efetivo de
utilização do sistema de abastecimento.
Ao mover uma rede os ramais de água e ligações deverão mover junto com a mesma, sem perder
a conectividade;
Ao cadastrar, mover ou inserir um nó em um trecho de rede, deverá ser associado ao mesmo a cota
do terreno, para que seja exportada para simulação hidráulica posteriormente;
Junto com o software deverá ser fornecida a contratante, biblioteca SIG de desenvolvimento, na
forma de software livre com código aberto sem a presença de componentes fechadas e sem a
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biblioteca que requeira o pagamento de royalties aos seus fornecedores. Esta biblioteca deverá
permitir a programação em linguagens VB 6.0, VB .NET, C# .NET e Delphi (versão 7 ou superior)
com funcionalidades em clientes windows de: cadastro de novas feições em banco de dados
geográfico associado, operações de zoom, mapas temáticos, importação e exportação de formatos
SIG e CAD padrões de mercado (.shp, mid/mif, dxf), com a possibilidade de realização de mapas
temáticos;
A biblioteca de componentes deverá permitir salvar diretamente no banco de dados tanto às
informações vetoriais quanto as raster (imagem), sendo que para o armazenamento de imagens, a
mesma deve ser realizada sem a necessidade de recorte das imagens em formatos menores, para a
importação junto ao banco de dados geográfico, permitindo assim a importação direta da mesma,
sem degradação de desempenho;
Esta biblioteca de criação de sistema informação geográfica deverá possuir biblioteca de
programação com as seguintes funcionalidades;
Deverá permitir o desenho no banco de dados geográfico de ponto, linha, polígono e texto;
Deverá ter a possibilidade de desenho no banco de dados geográfico do cadastro de redes não
permitindo o cadastro de um trecho de rede sem nós associados ao mesmo;
Deverá permitir copiar e colar geometrias;
Deverá permitir a junção de linhas;
Deverá permitir o desenho de linhas com referência a outras existentes, desenho de linhas paralelas
ou perpendiculares;
Deverá permitir a manipulação, seleção, cópia espelhamento, eliminação, rotação, modificação,
quebra e alteração, de elementos geográficos;
Deverá permitir a medição de distâncias, perímetros e áreas;
Deverá permitir a eliminação de vértices;
Deverá permitir a triangulação;
Deverá permitir a utilização de biblioteca de componentes capaz de voltar ao estágio anterior do
último elemento gráfico desenhado, bem como avançar novamente ao elemento desenhado;
Deverá permitir a manipulação de layers geográficos;
Deverá possuir método de salvar imagens de tela em arquivo;
Deverá possuir funcionalidades de zoom;
Deverá permitir a importação e exportação CAD/SIG;
Deverá ter a capacidade da realização de operações geográficas interativas com o usuário ou
diretamente no banco de dados geográfico de fácil programação, de forma que o usuário
programador possa, com poucos conhecimentos de geoprocessamento e sistemas de informação
geográfica, desenvolver aplicações personalizadas para a operadora, tendo como número máximo
de linhas de programação para estabelecer a conexão com um banco de dados, 6 (seis) linhas de
programação; para realizar um zoom, 1 (uma) linha de programação; para encontrar um
consumidor, 5 (cinco) linhas de programação;
Não deverão ser utilizadas componentes nesta biblioteca que possuam como parte de seu código a
utilização de componentes que necessitem o pagamento de royalties ao seu fornecedor original;
Este sistema de informação geográfica – SIG deverá ser capaz de permitir o armazenamento dos
dados, tanto os vetoriais (redes, etc.) quanto os raster (imagens) e de rodar no gerenciador de banco
de dados sqlserver a ser fornecido pela contratada, sem a necessidade de aquisição dos respectivos
cartuchos espaciais;
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As tabelas relacionais do banco de dados deverão manter as informações alfanuméricas, textuais,
gráficas e geográficas, em um único ambiente, totalmente controlado pelo sistema gerenciador de
banco de dados, de forma a garantir o completo controle das permissões de acesso, das
concorrências, das operações de consulta, das atualizações, da recuperação de falhas e dos
procedimentos de gravação de arquivos de segurança;
Adicionalmente, o banco deverá dispor de estruturas de acesso espaciais para recuperação indexada
de elementos gráficos georreferenciados, dada a localização geográfica dos consumidores ou textos
nos mapas.
O sistema de cadastro de redes e consumidores deverá ser implantado a partir das informações
banco de dados geográfico e do cadastro técnico, permitindo cadastrar, atualizar, editar, manter,
visualizar, pesquisar consumidores, analisar, associar documentos e manipular informações
alfanuméricas, textuais e gráficas, de forma integrada e georreferenciada, das redes e
consumidores;
O sistema deverá permitir a visualização, em segundo plano, de imagens, mosaico de imagens ou
mapas constituídos por pontos, linhas, polígonos, símbolos e textos, bem como, suas respectivas
legendas;
Deverá permitir o vínculo de imagens aos componentes das redes;
Deverá permitir a criação de filtros para exibição dos componentes nos mapas;
Deverá permitir ligar e desligar os temas.
Deverá permitir identificar imóveis públicos e de interesse público.

86. Implantação
86.1. Deverá ser feito a elaboração de base geoprocessada com compatibilização das informações existentes do
cadastro técnico e comercial;
Obs: Recomenda-se uma visita técnica para obtenção de informações quanto ao sistema comercial em uso;
86.2. A contratada deverá obrigatoriamente desenvolver o escopo do trabalho de desenvolvimento no município,
ficando a autarquia responsável pela cessão de espaço físico adequado para realização dos trabalhos;
86.3. Após a finalização da implantação, o GeoSan que está disponível no portal do software público do
ministério da cidade , passará a ser parte integrante junto com o GSAN, do sistema gerencial e operacional do
DAE/VG.
87. Plano de Trabalho
87.1. A contratada deverá elaborar e apresentar para aprovação da autarquia um plano de trabalho, contendo
todo planejamento do contrato, com o detalhamento das atividades a serem realizadas, o cronograma físico de
início e término das atividades, os responsáveis pelas mesmas, ficando o contratante com a responsabilidade
pela sua aprovação;
87.2. A apresentação deste plano de trabalho deverá ser feita em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato,
ficando o contratante com um prazo de 10 dias para sua aprovação e/ou orientação para alteração.

88. Criação do Banco de Dados no Servidor do DAE-VG Com Imagem Georreferenciada.
88.1. Nesta etapa deverá ser criado o banco de dados geográfico integrado ao software comercial em uso,
utilizando a plataforma livre GEOSAN. O banco de dados deverá conter imagem georreferenciada para posterior
cadastro técnico de redes, ramais ou outros componentes.
88.2. A autarquia definirá em conjunto com a contratada:
88.3. Apresentação de sua necessidade quanto a:

Quais, quantas e onde deverão estar alocados os recursos de máquina e software;

Definição do meio de comunicação entre contratante e contratada;
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Definição dos limites geográficos para o banco de dados;
Definição do sistema de coordenadas a ser utilizado;
Definição da imagem de apoio, com no mínimo resolução de 50 cm, a ser fornecida pela contratada.
Definição de outros elementos de customização do software:
o Nome e denominação dos elementos das redes e clientes;
o Representação de unidades lineares, entidades geográficas e instalações;
o Dados referentes ao sistema comercial que deverão ser consultados no GEOSAN
(nome, endereço, categoria do imóvel, número do hidrômetro, etc);
o Futuros usuários do sistema e níveis de acesso;
o Quais máquinas da autarquia utilizarão o sistema.
88.3. O cadastro das redes deverá contemplar todas as informações necessárias à execução, ser desenvolvido de
maneira que possa ser realizado em etapas (para atualizações futuras) e que apresenta como produto final a saída
de informações para o software livre epanet e suas ferramentas.
88.4. O produto final do cadastro a ser exportado para o epanet deverá conter as demandas de consumo
associadas aos nós das redes, cotas, comprimento, material, rugosidade e diâmetro das redes.
88.5. O cadastro técnico e comercial deverá ser compatibilizado de maneira que as informações técnicas e as
comerciais possam ser disponibilizadas a todos os usuários das áreas envolvidas, através da integração em tempo
real entre o sistema comercial o sistema de cadastro de redes, ramais e consumidores no mapa.
88.6. Todas as estações cliente do sistema comercial deverão permitir a visualização do mapa em aplicação
integrada ao mesmo.
89. Importação da Base Cartográfica
89.1. A partir dos dados a serem disponibilizados e informações do corpo técnico da autarquia e de dados de
campo, a contratada deverá efetuar a importação no banco de dados criado;
89.2. A contratada deverá efetuar buscas em fontes externas e os elementos de interesse obtidos também deverão
ser importados no sistema;
89.3. A contratada deverá definir junto à autarquia as nomenclaturas utilizadas para o cadastro de redes de água
e consumidores de forma a permitir a real adequação dos metadados do banco de dados geográfico de
saneamento. A partir deste levantamento a contratada deverá aprovar os metadados a serem criados junto à
autarquia;
89.4. A contratada deverá preparar os metadados do banco de dados geográfico em saneamento, conforme
especificações pré-aprovadas pela contratante, de forma a permitir a importação das imagens e o devido cadastro
das redes e consumidores no padrão da autarquia;
89.5. Deverá estabelecer metodologia de atualização das informações dos mesmos por parte da autarquia, para
que o mapeamento fique sempre atualizado.
90. Desenho das Redes de Água, Conexões e Equipamentos que Compõe o Sistema de Distribuição de
Água Conforme Projetos Fornecidos Pelo DAE/VG
90.1. A contratada deverá adequar as atuais plantas cadastrais de rede em condições para serem transplantadas
para o sistema georreferenciado, para tanto, toda a área urbana deverá ser verificada quanto a avenidas, praças
e bairros.
90.2. Deverá levantar na sede da autarquia todas as redes e acessórios (registros, ventosas, hidrantes, etc.)
existentes nas redes de distribuição de água e coleta de esgoto para registrá-los na plataforma SIG. Outras
informações cadastrais poderão ser fornecidas pelo corpo técnico da empresa.
90.3. O cadastro das redes de água deverá contemplar todas as informações necessárias à execução, ser
desenvolvido de maneira que possa ser realizado em etapas (para atualizações futuras) e que apresenta como
produto final a saída de informações para o software livre epanet e suas ferramentas no formato *.inp.
90.4. Para as redes de água deverão ser inseridos, se existentes, as seguintes informações:

Diâmetro;

Material;
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Cota do terreno;

Tipo de peças/equipamento;

Comprimento;

Setor de abastecimento.
90.5. O produto final do cadastro da rede de água a ser exportado para o epanet deverá permitir a obtenção das
demandas de consumo associadas aos nós das redes, cotas, comprimento, material, rugosidade e diâmetro das
redes.
Para as redes de esgoto deverão ser inseridos, se existentes, as seguintes informações:

Diâmetro;

Cota do terreno;

Material;

Cota de profundidade do PV/ PI;

Comprimento;

Tipo de peças/equipamentos.
91. Inserção dos Ramais de Água dos Consumidores
91.1. A contratada deverá através de informações das coordenadas geográficas coletadas, efetuar o lançamento
gráfico dos ramais de água no mapa georreferenciado.
92. Inserção de Links de Desenhos Existentes (DWG/TIFF)
92.1. A contratada deverá anexar junto ao mapa georreferenciado, todos os desenhos existentes no DAE/VG,
visando criar links.
93. Imagem Áérea Satélite
93.1. Foto aérea com aproximadamente, contemplando a área central da cidade, incluindo mosaicagem e
ortorretificação entre as imagens. Imagens fornecidas no modo espectral PSM (fusão das bandas
RGBNIR+PAN), com 50 cm de resolução espacial, colorido, com no máximo 365 dias. No formato datum. Para
georreferenciamento de precisão, com pontos de controle coletados em campo.
94. Treinamento do Corpo Técnico
94.1. O treinamento do corpo técnico deverá ser feito como segue, compreendendo 32 horas no total.
95. Treinamento Administrador

Treinamento para instalação de aplicativos;

Criação de usuários;

Importação de imagem;

Importação de desenhos;

Configuração de banco de dados.
96. Treinamento Usuário

Desenho e edição de redes;

Desenho e edição de ramal;

Inserção de anexos (desenho, texto, imagem);

Configuração de temas e vistas;

Exportação e importação de rede e camadas;

Relatórios de texto;

Exportação para modelagem hidráulica.
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97. Treinamento Visualizador

Visualização e movimentação pelo mapa;

Localização de cliente;

Localização de rua;

Reconhecer e identificar as redes de água e esgoto.
98. Atendimento Comercial
98.1. O sistema GEOSAN/ SIG, deve ter uma integração com o sistema comercial GSAN, para possibilitar
diversos acesso por níveis da área de atendimento comercial.
98.2. O atendente comercial poderá pesquisar por nome ou matricula a localização do consumidor ao qual está
prestando atendimento de forma a poder fazer uma interação com maior familiaridade a realidade onde se entra
a unidade consumidora.
98.3. Poderá fazer consulta de imóveis próximos, quando estiver em atendimento a um consumidor, solicitando
uma nova ligação, e desta forma, poder identificar a disponibilidade de rede de abastecimento, em frente ao
imóvel, possibilitando liberar uma nova ligação.
98.4. Poderá ser identificado os consumidores com ordem de corte em andamento.
98.5. Poderá identificar consumidores cortados e não religados e imagem temática diferenciando dos demais
consumidores
98.6. Manter indicação temática dos grandes consumidores.
98.7. Deverá permitir identificar imóveis públicos e de interesse público.
99. Atendimento Consumidor

Deverá através de um clique no trecho de rede onde apresentou um vazamento ou em manutenção,
encontrar todos os consumidores que serão afetados em caso de falta de abastecimento;

Deverá possuir funcionalidades de integração para envio de SMS, e-mails ou chamadas;

Deverá manter uma relação de consumidores afetados pela manutenção, disponível para o setor de
atendimento (0800), a fim de permitir uma interação imediata com estes consumidores, caso entre
em contato com a autarquia para notificar a falta de abastecimento;

Deverá encaminhar os alertas para os responsáveis de atendimento ao público e do sistema de
abastecimento, sobre os setores que estão com falta de água.
100. Manutenção / operação

Deverá através de um clique no trecho de rede onde apresentou um vazamento ou em manutenção,
encontrar todos os consumidores que serão afetados em caso de falta de abastecimento.

Deverá encaminhar os alertas para os responsáveis de atendimento do sistema de abastecimento,
sobre os setores que estão com falta de água.

Deverá exportar as informações das ordens de serviços executadas ao longo do tempo em mapa
temático para identificar de forma visual os pontos mais críticos de manutenção.

Deverá alocar ordem de serviço junto ao ponto onde foi realizado a respectiva intervenção. Acessar
a biblioteca de projetos de forma virtual.

Deverá indicar os registros de manobra para fazer as devidas intervenções para isolamento de
setores de abastecimento.

Gerar indicadores de desempenho por setor de abastecimento.

Manter indicação temática consumidores quanto ao volume de consumo.
101. Engenharia / projetos

Deverá treinar equipe para fazer atualização do sistema em todas as etapas necessárias.
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Deverá criar layers, de acordo com a utilização necessária.
Deverá fazer modelagem e treinamentos para ampliação do sistema de abastecimento.
Deverá transferir todo treinamento aos profissionais indicados para a ampla utilização do sistema
implantado.

102. GEOSAN Web
102.1. Deverá após a implantação do GeoSan ser disponibilizado módulo web para visualização das
redes, ramais e componentes de rede, além de criação de mapas temáticos.
102.2. O módulo deverá fornecer as seguintes funcionalidades:

Deverá possuir ferramentas que permitam a publicação dos mapas do geosan na web, integrando
com outros módulos, como exemplo, o comercial;

Deverá possuir ferramentas de zoom mais e zoom menos;

Deverá possuir ferramentas para carregar as imagens do geosan, integrar com google maps, bing
ou similares;

Deverá possuir ferramentas para movimentação do mapa em tela;

Deverá possuir ferramentas para navegação das camadas publicadas;

Deverá possuir ferramentas de impressão do mapa;

Deverá possuir ferramentas para exibição das informações das entidades do mapa;

Deverá possuir ferramentas para exibição de todos os componentes existentes no geosan desktop;

Deverá possuir ferramentas de medição.
103. Epanet - Módulo Desktop
103.1. Deverá ser disponibilizado módulo EPANET que permita executar simulações estáticas e
dinâmicas do comportamento hidráulico e de qualidade da água em redes de distribuição pressurizada.
Uma rede é constituída por tubulações, bombas, válvulas, reservatórios de nível fixo e/ou reservatórios
de nível variável.
103.2. O EPANET deverá permitir obter os valores da vazão em cada tubulação, da pressão em cada nó, da
altura de água em cada reservatório de nível variável e da concentração de espécies químicas através da rede
durante o período de simulação, subdividido em múltiplos intervalos de cálculo.
103.3. Adicionalmente, além de espécies químicas, o modelo deverá simular o cálculo da idade da água e o
rastreio da origem de água em qualquer ponto da rede.
103.4. O EPANET foi concebido para ser uma ferramenta de apoio à análise de sistemas de distribuição,
melhorando o conhecimento sobre o transporte e o destino dos constituintes da água para consumo humano.
Poderá então, assim ser utilizado em diversas situações onde seja necessário efetuar simulações de sistemas
pressurizados de distribuição. O estabelecimento de cenários de projeto (p.ex., expansão de uma rede existente),
a calibração de modelos hidráulicos, a análise do decaimento do cloro residual e a avaliação dos consumos são
alguns exemplos de aplicação do programa.
103.5. O módulo deverá fornecer as seguintes funcionalidades:

Configurações das propriedades dos objetos;

Salvamento e abertura de projetos;

Execução de simulação estática;

Execução de simulação dinâmica;

Execução de simulação da qualidade da água;

Componentes físicos dos modelos de rede;

Componentes não físicos dos modelos de rede;

Modelos de simulação hidráulica;

Modelos de simulação da qualidade da água;
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Barra de menus principal;
Barra de ferramentas;
Barra de status;
Mapa da rede;
Dados da janela de procura;
Mapa da janela de procura;
Editor de propriedades;
Preferências do programa;
Valores padrões de projetos;
Dados de calibração;
Sumário do projeto;
Tipos de objetos;
Adicionar objetos;
Selecionar objetos;
Editar objetos visíveis;
Editar objetos não visíveis;
Copiar e colar objetos;
Configurar e inverter troncos;
Apagar objetos;
Mover objetos;
Selecionar um grupo de objetos;
Editar um grupo de objetos;
Selecionar parâmetros a visualizar no mapa;
Configurar as dimensões dos mapas;
Utilização de imagens de fundo do mapa;
Aumentar e diminuir o tamanho do mapa;
Mover o mapa;
Localizar um objeto;
Legendas no mapa;
Vista panorâmica;
Opções de visualização do mapa;
Configurar opções de simulação de rede;
Executar simulação de rede;
Eliminar erros dos resultados da simulação;
Ver resultados no mapa;
Ver resultados no mapa através de gráficos;
Ver resultados no mapa através de tabelas;
Ver relatórios específicos;
Opções de impressão;
Configurar o formato de uma página;
Ver antes da impressão;
Imprimir a imagem atual;
Copiar para a memória ou arquivo;
91









Cenários de projetos;
Exportar cenário;
Importar cenário;
Importar dados parciais de redes;
Importar um mapa da rede;
Exportar o mapa da rede;
Exportar para um diretório de texto.

104. Módulo URA
104.1. Este módulo deverá ser destinado ao fornecimento de estruturas de atendimento telefônico integrados ao
comercial para autoatendimento, disponibilização de serviços e funcionalidades inerentes ao atendimento
comercial.
104.2. Benefícios: facilidade, resolução de problemas sem a necessidade de atendente e atendimento
personalizado por matrícula.
104.3. O módulo de URA deverá fornecer funcionalidades de consulta ao GSAN que permitam a integração
com a URA da autarquia.
104.4. O módulo deverá conter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
● Autenticação do usuário via telefone nas chamadas telefônicas;
● Autenticação do usuário via matrícula e cpf;
● Consulta de falta de água/manutenção preventiva;
● Consulta de endereços dos postos de atendimento;
● Instruções de parcelamentos de débitos;
● Instruções para conta final;
● Instruções para ligação nova, religação e transferência de titularidade;
● Instruções para emissão de segunda via;
● Listagem de faturas em aberto;
● Opção para transferência ao atendente;
● Solicitação de envio de faturas por e-mail;
● Pesquisa de satisfação;
● Informar falta de água;
● Solicitar restabelecimento de água;
● Cobrança de débitos em atraso;
● Geração de registro de atendimento automático.
105. Módulo Integração WhatsApp
105.1. Atendimento integrado com o software comercial deverá fornecer integração de no mínimo as seguintes
funcionalidades; integrado com ferramenta de chatbot contratada pela autarquia:
a) Autenticação de matrícula;
b) Consulta de faturas em aberto;
c) Registro de atendimento integrado;
d) Consulta de consumo;
e) Próximo vencimento;
f) Consulta data de leitura.
106. Serviço de instalação do Software Firewall
106.1. O firewall é uma solução de segurança que controla o acesso entre servidores e estações de trabalho em
uma rede. Filtrando como as conexões na internet são efetuadas de uma forma que preserve a segurança dos
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dados. É composto por hardware e software que permitem a aplicação de políticas de acesso, definidas com
base na política de segurança, normativos e necessidades de acesso aos dispositivos conectados pelo firewall.
O Firewall manterá o nível de segurança em níveis elevados.
106.2. Serviço
Item 01: Servidor Firewall
Hardware:
(Gab. INTEL C. Dual Core | 4 Gb | HD SSD 120 Gb | 3 Interfaces Rede)
Instalação | Implantação:
- Painel Administrativo Gerencial WEB
- Função de alteração de link de navegação (Link Principal / Backup)
- Configuração de regras NAT via Painel WEB
- QoS (Controle de Banda por Estação de Trabalho - IP)
- Acesso via Web para alteração da velocidade liberada para cada estação de Trabalho
- Visualização online de utilização do link em tempo real
- Controle de Navegação (Liberação de Listas de Sites por Listas de IP)
- Implantação Proxy Transparente
- Acesso via Web para alteração dos Usuários/Lista de Sites liberados
- Controle de acesso aos serviços de WTS por geolocalização
107. Da Visita Técnica a Ser Realizada Pelo Concorrente/Interessado
107.1. O concorrente/interessado em prestar os serviços descritos neste termo de referência permite realizar
visita técnica à CONTRATANTE para fins de apuração da complexidade dos serviços que o sistema a ser
contratado permite atender, de modo que esgotem todas as eventuais dúvidas relativas e tais serviços, bem como,
possa dimensionar os serviços, tempos e custos que serão realizados durante a eventual vigência contratual.
108. Do Cadastro da Especificação:
Cadastrar no BETHA?
( X ) Sim.
( ) Não.
( ) Adesão à Ata de Registro de Preços.
109. Avaliação da Necessidade, Motivação e Justificativa
A contratação tem por objetivo de garantir ao DAE/VG doravante denominada de CONTRATANTE dos
recursos necessários ao pleno funcionamento do sistema de faturamento e arrecadação – GSAN –, sistema de
georreferenciamento – GEOSAN, além de módulo de recebimento via cartão débito/crédito à vista/crédito a
prazo e contratação de gateway de pagamentos on-line, para prover aos seus clientes meio de pagamentos por
meio eletrônico (on-line), que realize a captura, roteamento, transmissão e processamento de transações
financeiras com cartões de crédito e débito, à vista e parcelados, incluindo as atividades de suporte técnico,
manutenção corretiva e administração do sistema de banco de dados destes sistemas GSAN, GEOSAN e
conexos.
A importância estratégica da área comercial no desenvolvimento da empresa é assunto sobre o qual não restam
divergências. Normalmente, esta importância vem articulada com a questão das vendas e do lucro daí advindo.
Entretanto, para uma empresa de serviços público, em especial na área de saneamento, o setor comercial trata
com a questão do acesso a um serviço que, mais que uma fonte de lucro, é um item essencial na qualidade de
vida da população.
Vale ressaltar que dentro dos cenários atuais, um sistema de informação baseado na tecnologia é de suma
importância para tomada de decisões estratégicas, principalmente para a Administração Pública.
Neste contexto, o DAE/VG tem buscado novos métodos e meios gerenciais para aprimorar sua atuação em prol
do atendimento ao cidadão, bem como visando corresponder às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e
dos avanços tecnológicos que impulsionam as administrações públicas na elaboração de novos meios, propícios
à otimização de esforços e recursos, e de novas formas favoráveis à agilização do tempo e ao controle e ainda
fazer por meio presencial a prestação de contas e serviços on-line aos cidadãos.
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Considerando que as necessidades de modernização da área comercial são crescentes, motivadas por estratégia
empresarial e por seus clientes estarem cada vez mais exigentes em busca de melhorias no atendimento, logo,
elevados são os níveis de demanda dos clientes, envolvendo questões ligadas ao faturamento, atendimento a
serviços, interação com os clientes, manutenção, medição, entre outros, têm sido objeto das preocupações da
direção do DAE/VG Portanto, é necessário dotá-lo do apoio de um sistema computacional e de comunicação
de dados compatível com suas necessidades.
Visando garantir uma gestão integrada, ampla e eficaz de todas as funções desempenhadas pelo DAE/VG,
optou-se pela implantação em 2016 do sistema GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de
Saneamento, desenvolvido em 2007, através de uma contratação da Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental, do Ministério das Cidades, para viabilizar uma solução de código aberto e disponibilizado na forma
de software livre para as companhias de saneamento, e desde então, inúmeras melhorias foram sendo
implementadas conforme necessidade do DAE/VG, como a migração total de dados do sistema legado de
gestão comercial, a implantação do sistema de ordens de serviços para versão web (mobile), além da
implementação dos controle para recuperação da dívida ativa, além de outras que permitem que o DAE/VG
realize uma gestão eficiente agregando valores positivos para a sua imagem, percebida na satisfação com a
qualidade do atendimento prestado à comunidade.
A Diretoria, consciente de sua responsabilidade no processo de transformação da AUTARQUIA, participa e
apoia ativamente os esforços na implementação de mudanças, que venham permitir atingir os resultados
efetivos, para assegurar a consistência operacional e administrativa da Empresa, seu crescimento em harmonia
com as necessidades e satisfação dos seus clientes, empregados e parceiros comerciais.
Dentre algumas vantagens do uso do Sistema Integrado de Gestão dos Serviços de Água e Esgotos (GSAN),
com tecnologia que utiliza softwares livres, podemos citar:
a)
Redução de custo com licença de software, já que o sistema utiliza apenas tecnologias livres, onde
não é necessário pagar royalties;
b)
Por funcionar no ambiente totalmente WEB, basta apenas um navegador instalado no computador.
Com isso, não é necessário possuir estações de trabalho com grandes capacidades de processamento. O GSAN
funciona nos ambientes Windows e Linux e essa vantagem também se aplica na parte dos servidores;
c)
Flexível e modular, pode ser utilizado em Windows ou Linux e integrado com diferentes softwares
de ERP, BI, entre outros, possuindo também diferentes opções de Bancos de Dados suportados.
Considerando os avanços tecnológicos, a computação em nuvem se tornou uma realidade plenamente acessível
às organizações, sendo mundialmente adotada por empresas e órgãos de governo, considerando as instruções
dispostas na NC 14/IN01/DSIC/GSIPR. Dentre os benefícios da adoção deste modelo, destacam- se: redução
de custos, elasticidade, redução da ociosidade dos recursos, agilidade na implantação de novos serviços, foco
nas atividades finalísticas do negócio e uso mais inteligente da equipe de TI.
Em comparação aos proveitos da computação em nuvem, o uso de salas-cofre e salas seguras torna-se
dispendioso, com perda de escala e eficiência, além de apresentar maior complexidade de operação e
manutenção de equipamentos.
O GSAN funciona completamente no ambiente WEB e utiliza as tecnologias open-source em evidencia no
mercado, como Apache Ant, Driver Postgres, Java Help, Hibernate, JasperReposts, IReport, Mondrian/JPivot,
Struts, Eclipse, PostgreSql, Quartz, JagerTagLib, NetBeans, JBOSS, estando de acordo com as políticas do
Governo Federal na adoção de software livre proporcionando inúmeras outras vantagens:
a)
Todos os softwares utilizados no desenvolvimento do GSAN, além de modernos, possuem
características de serem livres e abertos, permitindo multiplicidade de plataformas e total independência na
escolha de fornecedores de equipamentos e softwares, além de autonomia na emissão de relatórios (PDF,
EXCEL, WORD e outros), gerando uma significativa economia com o pagamento de royalties aos fornecedores.
b)
A característica integradora do GSAN oferece mecanismos que facilitam a troca de informações
com outros sistemas, como ERPs – Enterprise Resource Planning, facilitando trabalhos de conciliação contábil
e bancária.
As vantagens resultantes do uso de tecnologia são evidentes, permitindo a redução no tempo de resposta no
tratamento das informações e a consequente melhoria na prestação de serviços, isto posto, optou por uma
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solução ERP (enterprise ressource planning) para a gestão comercial e técnica do DAE/VG, considerando o
impacto direto nos resultados financeiros esperados e na rentabilidade da empresa, que objetivamente traz uma
série de vantagens. Segundo o web site https://portalerp.com/erp/5-entenda-erp , há vantagens objetivas
estatisticamente definidas com o uso de uma plataforma única:
Quais os principais benefícios atingidos pelas empresas com a utilização do ERP?
https://clkdmg.site/campaign/6eed614e-7c0d-4926-ae97-c3b9f232df58
Os principais benefícios que as empresas têm com implantações bem-sucedidas de ERP são os seguintes:
Benefícios Tangíveis
Ocorrência
Redução de estoques
32%
Aumento de Produtividade
26%
Redução no tempo de ciclo de Ordens
20%
Redução de tempo de ciclo de fechamento contábil/financeiro
19%
Redução de Custos de TI
14%
Melhoria em processos de suprimentos
12%
Melhorias na gestão de caixas
11%
Aumento em receitas / Lucros
11%
Melhoria em Transportes / Logística
9%
Melhorias em processos de manutenção
7%
Entrega no Prazo
6%
Fonte: Colangelo Filho (2001, p.53)”
Busca-se, ainda, com este novo processo de contratação, uma maior integração dos processos técnicos e
comerciais, e uma potencialização da eficiência administrativa como um todo. Assim, com o presente certame,
o DAE/VG visa alcançar uma maior agilidade na execução das tarefas, por meio dos sistemas integrados entre
si, e que funcionem a partir de banco de dados único ou com integrações nativas entre bancos, permitindo uma
maior segurança relacional dos dados, uma efetiva integridade dos bancos de dados cartográficos, cadastros
técnicos da redes e demandas de consumo, e a gradativa eliminação de informações conflitantes.
Com essas premissas, o DAE/VG faz a opção pela implantação do Sistema SIG de Georreferenciamento livre,
GeoSan que está disponível no portal de software público.
O software GEOSAN/SIG, permite basear-se em tecnologias livres, preferencialmente utilizando TERRALIB
e servirá para unificar todos os mapeamentos das áreas de abrangência, incluindo atualizações das redes e
cadastros de consumidores, e geolocalização dos consumidores no sistema de abastecimento. O sistema de
informações geográficas – GEOSAN/SIG, permite ser específico para saneamento, integrando com sistema
livre de modelagem hidráulica, bem como o sistema de gestão comercial de saneamento GSAN em uso no
DAE/VG
Em virtude da inexistência destas condições técnicas internas no presente momento, tanto de recursos humanos
como de sistemas informatizados, se justifica a necessidade de licitar estes serviços, para que uma empresa
especializada desenvolva os serviços de campo, de escritório e de tecnologia de informação, execute os serviços
iniciais e capacite os profissionais internos da empresa para futuro uso das tecnologias implantadas.
Neste contexto, justifica-se a elaboração deste Projeto Básico/Termo de referência que tem como objetivo a
evolução do sistema de gestão comercial com a contratação de empresa única prestadora de serviços de
informática para fornecimento de software integrados em saneamento que atendam o objeto proposto. Desta
forma, visamos suprir a Administração do DAE/VG, de capacidade técnica, informacional e tecnológica para
que a instituição possa continuar exercendo sua missão perante a sociedade, clientes de seus serviços.
Ademais, o DAE/VG buscou reduzir e simplificar o Projeto Básico/Termo de referência, eliminando as
condições que, por serem irrelevantes, excessivas ou desnecessárias, pudessem restringir a competitividade,
permanecendo no texto editalício apenas as funções e rotinas reputadas indispensáveis ao atendimento do
interesse público local.
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Desde já é de se entender que o DAE/VG permite priorizar o uso de “softwares livres” de modo a evitar a
necessidade de licenciamento com softwares pagos, sem prejuízo da eficiência dos Sistemas GSAN/GEOSAN
e conexos, tanto quanto dos serviços contratados.
110. Resultados Esperados Diretos e Indiretos:
110.1. Celeridade nas aquisições, preço, qualidade e racionalidade de procedimentos, com a realização do
contrato para a contratação de empresa especializada em locação de software, assim, promover a
sustentabilidade dos serviços prestados pelo Departamento de Água e Esgoto do município de Várzea Grande MT.
111. Público / Clientela Alvo:
Atender os setores internos do Departamento de Água e Esgoto – VG.
112. Necessita Lançar no GEOBRAS? Se não, favor justificar;
( ) Sim
( X ) Não
112.1. Não necessita de lançamento no GEOBRAS por não se tratar de serviço de engenharia;
113. Das Condições De Fornecimento
113.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e seus Anexos, e na legislação pertinente.
113.2. Parágrafo Primeiro: As contratações dos serviços registradas neste instrumento serão efetuadas
através Nota de Empenho, emitida pela Execução Orçamentária, com Autorização de Fornecimento
emitida pelo Setor de Compras, contendo o n°. da ATA, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o
endereço e a data de entrega.
113.3. Parágrafo Segundo: A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la
e devolvê-la ao Setor de Compras no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.
113.4. Parágrafo Terceiro: Se fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar -se a
assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação,
respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
113.5. Parágrafo Quarto: Os materiais/equipamentos/serviços deverão respeitar padrões de qualidade
mediante devolução por parte de quem receber e conferir.
114. Obrigações das partes:
114.1. Da Contratante:
114.1.1. Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande obriga-se a:
Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os serviços.
114.1.2. Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas às normas
de segurança;
114.1.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento
dos materiais;
114.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste termo de referen cia.
Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados do mercado.
114.2. Da Contratada:
114.2.1. Custeio pleno de todos os encargos com os colaboradores que executem serviços junto ao DAE/VG
(conexos ao presente contrato), incluindo todos os encargos e obrigações trabalhistas, seguros, EPI´s, etc.;
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114.2.2. Custeio integral de infraestrutura mínima para a execução dos trabalhos, entendendo-se por exemplo:
local de execução dos serviços de construção dos ajustes (manutenções corretivas), equipamentos, meios de
comunicação entre pessoas e equipamentos, impostos, taxas e congêneres;
114.2.3. Prestar treinamento específico para o fim de operação de TODAS AS FUNCIONALIDADES que
sofram manutenção no sistema GSAN e GEOSAN e sistemas conexos, tudo isso a ser oferecido para um público
a ser indicado pelo DAE/VG. Tal treinamento permite ser realizado em qualquer das sedes indicadas neste
Edital pela CONTRATANTE, em dias úteis, em horário compreendido entre 08:00 e 17:00 horas e com
intervalo de almoço entre 12:00 h e 13:30 h;
114.2.4. Dar treinamento específico para equipe de TI do DAE/VG para o fim de capacitá-los a solucionar
problemas operacionais que possam ser resolvidos a partir das instalações do DAE/VG, incluídos tão somente
problemas de travamentos, recuperação de dados e backup (cópia) de informações;
114.2.5. Manter durante o período de execução do projeto, meio de comunicação eficiente, por exemplo: vídeo
conferência, chat com áudio e vídeo, etc., para tratativas técnicas entre os profissionais então contratados
(equipe) com os funcionários do DAE/VG;
114.2.6. Colocar equipe de técnicos de suporte e desenvolvedores/analistas à disposição para participação em
reunião técnica com o DAE/VG, na forma presencial ou remota, cuja data de reunião permite ser estabelecida
de acordo com a urgência/necessidade/disponibilidade das partes;
115.2.7. Executar os serviços apoiados em técnicas compatíveis com os sistemas de informações da contratante,
entendendo-se inclusive adoção de diagramas e mapas conceituais necessários à implementação de processos;
114.2.8. Alocar colaboradores com pleno conhecimento das técnicas acima citadas, de modo que não serão
admitidas interferências de profissionais que não dominem as tecnologias adotadas ao longo da execução do
presente contrato. Tal domínio se comprovará pela apresentação de certificados de graduação (de ensino em
nível superior em Sistemas de Informação/Engenharia ou Ciência da Computação);
114.2.9. Caso necessária a substituição de funcionários que estejam executando serviços junto ao DAE/VG,
deve notificar a mesma com um prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis e somente proceder a substituição por
outro funcionário com capacidade e certificações equivalentes, devidamente comprovados no ato de
substituição.
114.2.10. Instalar e configurar todas as ferramentas que sejam necessárias(com exceção do sistema operacional)
ao pleno uso da ferramenta e em suas atividades conexas, em todos os equipamentos (computadores, tablets,
telefones e outros) indicados pelo DAE/VG, cedendo (se necessário) as mídias que contenham os programas
instaladores originais e licenciados (e sem custos ao DAE/VG) em favor e do DAE/VG então utilizados;
114.2.11. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado
em que se verificarem vícios, erros ou incorreções sob pena de sofrer sanções por inexecução contratual;
114.2.12. Garantir o funcionamento do sistema no ambiente de produção e realizar o controle de versão do
mesmo nos ambientes de Homologação e Desenvolvimento, realizando a gerência de configuração e mudança
dos ambientes, pelo período de vigência do contrato e a partir da data do recebimento definitivo do serviço, sem
ônus adicional para o DAE/VG
114.2.13. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação para contratar
com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade;
114.2.14. Possuir a todo o tempo em que vigorar seu vínculo com o DAE/VG, o pleno conhecimento de todas
as condições e peculiaridades inerentes aos serviços a serem executados não podendo invocar posteriormente
desconhecimento para cobrança de serviços extras;
114.2.15. Arcar com todas as despesas referentes à prestação dos serviços, tais como frete, seguro, taxas,
transportes e embalagens, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e salários dos seus
colaboradores, para efetiva entrega do serviço no prazo estipulado;
114.2.16. Recrutar e contratar mão de obra qualificada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer
solidariedade do DAE/VG, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos
previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes
da sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade
pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: controle, fiscalização e orientação
técnica, controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões,
demissões, transferências e promoções;
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114.2.17. Manter em dia todos os direitos pecuniários de seus colaboradores, tais como horas extras, adicionais
noturnos, indenizações e outras vantagens, de forma que não sejam os trabalhos do DAE/VG prejudicados em
função de reivindicações por parte dos seus colaboradores;
114.2.18. Assumir todas as despesas e ônus relativos à pessoal e a quaisquer outras derivadas ou conexas com
o Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expressada pela CONTRATADA, a inexistência de
qualquer vínculo empregatício entre seus colaboradores e/ou prepostos e o DAE/VG;
114.2.19. Indenizar todos os custos e despesas financeiras que porventura venham a ser suportados pelo
DAE/VG por força de sentença judicial que aponte a existência de vínculo empregatício entre seus
colaboradores e/ou prepostos da CONTRATADA;
114.2.20. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus colaboradores no desempenho dos serviços
ou em conexão com eles, ainda que verificados nas dependências do DAE/VG;
114.2.21. Informar ao DAE/VG, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os dados que constam
no formulário de acesso as dependências do DAE/VG, tais como: nome, CPF e o respectivo número da carteira
de identidade dos colaboradores que estejam prestando serviços na sede principal do DAE/VG
114.2.22. Substituir, sempre que solicitado pelo DAE/VG, qualquer colaborador cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes e/ou insatisfatórios às normas de disciplina da
Autarquia, ou ainda, incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, quando os serviços
forem executados nas dependências do DAE/VG;
114.2.23. Providenciar a substituição imediata dos colaboradores alocados ao serviço, que eventualmente não
atendam aos requisitos do Termo de Referência, ou por solicitação do DAE/VG devidamente justificada;
114.2.24. Assegurar, nos casos de greve ou paralisação de seus colaboradores, a continuação da prestação dos
serviços, por meio da execução de plano de contingência, inclusive nos casos de greve ou paralisação dos
transportes públicos, hipótese em que permite promover, às suas expensas, os meios necessários para que seus
colaboradores cheguem aos seus locais de trabalho;
114.2.25. Responder por todos os danos patrimoniais e de quaisquer naturezas, causados por ação ou omissão
de seus colaboradores, relacionada à execução dos serviços objeto deste Contrato;
114.2.26. Zelar para que todos os privilégios de acesso ao sistema, informação e qualquer outro recurso do
DAE/VG sejam utilizados exclusivamente na execução dos serviços e pelo tempo estritamente essencial à
realização dos mesmos;
114.2.27. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Termo de Referência, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus colaboradores,
prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ao
DAE/VG;
114.2.28. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos fornecimentos e dos
serviços, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas aplicáveis.
É obrigatório o cumprimento de todas as formalidades e também do pagamento, à sua custa, das multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas
à Administração Pública;
114.2.29. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, cisão ou
incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito do DAE/VG;
114.2.30. Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimentos
compatíveis com os serviços a serem realizados;
114.2.31. Assegurar a correção do sistema para eventuais erros de execução do código, em prazo razoável,
considerada a complexidade do ajuste;
115. Das Garantias:
115.1. Garantia do objeto
Toda aquisição/contratação tem garantia legal (art. 26, Lei Nº 8.078/1990), sendo no mínimo 1 (um) ano original
do fabricante;
Caso haja necessidade de garantia com prazo superior à legal, informar abaixo:
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( X ) Outro: Não se aplica
115.2. Contratual
( ) Contratual: a qual se limita a até 5% do valor contratado (por caução, seguro-garantia e fiança), conforme
previsto no art. 56 da Lei 8.666/93.
A contratada deverá apresentar garantia contratual em conformidade com o § 1º do artigo 56 da Lei Federal nº
8.666/93 no percentual de 5% do preço global contratado. A liberação da garantia ou sua restituição se dará
após o recebimento definitivo do objeto do contrato e a comprovação de quitação de todas as obrigações
trabalhistas e previdenciária dos recursos humanos envolvidos na prestação de serviços, inclusive garantidas
eventuais demandas judiciais decorrentes da presente contratação.
( X ) Não se aplica.
116. Vigências do Contrato:
116.1. A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogada nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/1993.
117. Condições e Forma de Pagamento:
117.1. Mensal, mediante a apresentação da Nota Fiscal e Documentação de Regularidade Fiscal necessária e
estabelecida em lei, conforme cronograma financeiro;
117.2. O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) por meio de ordem bancária a ser depositada em conta corrente,
no valor correspondente, após a entrega total/parcial do objeto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada pelo fiscal do contrato/objeto, devendo, ainda, estar acompanhada dos documentos de
regularidade exigidos legalmente, obedecendo aos prazos estabelecidos em lei e decretos vigentes.
118. Das Sanções Administrativas:
Conforme legislação vigente, lei das licitações nº 8.666/1.993 e Art. 7º da Lei n. 10.520/2002.
119. Legislação aplicada ao objeto/Parecer específico se houver:
Conforme legislação vigente.
120. Considerações (se houver):
120. Glosário

BROWSER – Programa (aplicativo) que é executado para navegação na Internet;

GSAN – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento , alguns usuários: CASAL,
COSANPA, CAERN, COMPESA, CAERD

GeOsan – Software Publico Brasileiro de Georreferenciamento

HORÁRIO COMERCIAL – aquele compreendido em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 7:00
h até as 19 horas;

INTERNET – Rede mundial de computadores;

PDF – Formato de arquivo cuja leitura seja possível através do software Adobe Reader;

PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS – Métrica desenvolvida pelo International Function Points
Users Group (IFPUG) e adotada amplamente no dimensionamento de esforço na
manutenção/construção de código computacional;

REDE LOCAL – conjunto de equipamentos de informática localizados na sede da CONTRANTE
ou em escritório distante, desde que conectado na mesma rede de computadores;

SEDE PRINCIPAL DO DAE/VG – Avenida Julio Campos 2599

SISTEMA DE SANEAMENTO – Software que seja utilizado na gestão das faturas de serviços de
saneamento, entendendo no mínimo rotinas de emissão de contas em campo (apoiadas em
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tecnologia de impressão simultânea), arrecadação/baixa de contas, processos de
estorno/cancelamento, módulo de atendimento (SAC) contemplando registro de atendimentos,
Ordem de Serviço (corte de fornecimento, religação, manutenção de redes e ligações, etc.);
SISTEMAS CONEXOS – Entendidos como todos os sistemas computacionais que desempenhem
funcionalidades de faturamento, arrecadação e controle de contas de serviços de água, esgoto e
outros serviços de responsabilidade desta Autarquia, e que, tenham o código fonte disponibilizado
à CONTRATADA para aprimoramentos ou ajustes.
SOFTWARE LIVRE – Sistema operado por computadores que dispense a necessidade de
licenciamento, porém, que ofereça a necessária segurança de eficiência e estabilidade
(disponibilidade) e atualização, e que, especialmente atenda aos critérios técnicos de praxe na
ciência da computação em se tratando da classificação como “software livre”.
TI – Tecnologia da Informação;
WEB – Referência genérica à rede mundial de computadores – INTERNET.
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Várzea Grande/MT, 27 de Julho de 2021.

Francisco M. Barros da Costa.
Responsável pela configuração do TR.

Alessandro M. Leite de Campos.
Responsável pela área demandante.

Data: _____/______/ 2021.

Data: _____/______/ 2021.

Solicitação de Dotação Orçamentária:

Existência de Saldo Orçamentário no PTA/LOA
Inexistência de Saldo Orçamentário, mas possui suplementação.
Não Possui Orçamentário
Existência de Saldo Financeiro
Inexistência de Saldo Financeiro

Conforme Dotação Orçamentária abaixo:

________________________________________________________________________
Osmar Alves da Silva
Departamento Contábil
Data: _____/______/ 2021.
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Solicitação de Autorização:

Autorizo realizar os procedimentos legais para a aquisição de bens
e/ou contratação dos serviços constantes neste TR.
Não autorizado
Aguarde

Modalidade da Compra:
Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Compra Direta
Convite
Concorrência Publica
Tomada de Preço
Concurso
Adesão/Carona
Inexigibilidade / Dispensa

Carlos Alberto Simões de Arruda.
Diretor Presidente - DAE/VG
Data: _____/______/ 2021.

TR elaborada por: Eduardo Saulo Silva Moraes.
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº XX/2021/DAE-VG

A empresa abaixo qualificada pelo presente propõe a execução do objeto da respectiva licitação, nas condições
estabelecidas no Edital e anexos do Pregão Presencial nº XX/2021/DAE-VG.

Empresa:
CNPJ nº:

Inscrição Estadual nº:

Endereço:
Complemento:
Cidade:

Estado:

Telefone(s):

E-mail:

Banco:

Agência:

CEP:

Conta Corrente:

Representante Legal:
RG nº:

Órgão Emissor/UF:

CPF nº:

LOTE ÚNICO TABELA GSAN

ITEM

01

02

03

ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM
SUPORTE
DE
MANUTENÇÃO
DO
SISTEMA
COMERCIAL GSAN, A
PRODUTOS JÁ EM
OPERAÇÃO
NO
DAE/VG
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO
MOBILE OS PLUS
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO
AGENCIA VIRTUAL

MARCA

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

Mês

R$
39.218,44

R$
470.621,24

1

SV

Mês 2

R$
4.872,60

R$
4.872,60

1

SV

Mês 2

R$
5.420,00

R$
5.420,00

QUANT

12

UNID

ETAPA
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04

05

06

07

08

09

10

11

SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO
MOBILE CIDADÃO
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO
MÓDULO
DE
RECEBIMENTO VIA
CARTÃO
DÉBITO/CRÉDITO
VISTA/CRÉDITO
A
PRAZO
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO
BUSINESS
INTELLIGENCE
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO
INDICADORES
MOBILE
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
EM
PROGRAMAS
E
SISTEMAS
DE
AJUSTES EM LAYOUT
E
DESENVOLVIMENTO
EM
NOVAS
FUNCIONALIDADES
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO DO
MÓDULO
URA
UNIDADE
DE
RESPOSTA.
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO
DE
MODULO
INTEGRADO
DO
WHATSAPP.
SERVIÇO
DE
INSTALAÇÃO
DE
SOFTWARE - DO TIPO
INSTALAÇÃO
E
CONFIGURAÇÃO DE
FIREWALL E PROXI.
TOTAL

1

SV

Mês 2

R$
4.253,00

R$
4.253,00

1

SV

Mês 2

R$
6.779,83

R$
6.779,83

R$
5.592,13

1

SV

Mês 2

R$
5.592,13

1

SV

Mês 2

R$
5.408,11

R$
5.408,11

12

Mês

R$
1.052,67

R$
12.632,00

1

SV

R$
4.731,55

R$
4.731,55

1

SV

R$
4.757,69

R$
4.757,69

1

SV

R$
11.017,40

R$
11.017,40

R$

536.085,56
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LOTE ÚNICO TABELA GEOSAN

ITEM

01

02

03

04

05

06

ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO
DE
BASE
GEORREFERENCIAD
A INTEGRADO AO
GSAN,
COM
A
CRIAÇÃO DE BANCO
DE DADOS
SERVIÇO DE ACESSO
E IMPORTAÇÃO DA
BASE
CARTOGRÁFICA
E
IMAGEM
DE
SATÉLITE / FOTO
ÁREA DE 50 CM
(DWG/SHAPE/DXF).
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO
DE
REDES
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
AGUA E REDES DE
ESGOTO
QUE
COMPÕE O SISTEMA
DO DAE/VG,
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO
DE
LOCALIZAÇÃO
DE
RAMAIS DE LIGAÇÃO
DE AGUA E ESGOTO
SISTEMA
GEORREEFERENCIA
DA
SERVIÇO DE ACESSO
E UTILILIZAÇÃO DO
TIPO INSERÇÃO DE
LINKS DE DESENHOS
EXISTENTES
NO
DAE/VG (DWG/TIFF)
SERVIÇO
DE
MANUTENÇÃO TIPO
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
COM
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
E
CORRETIVA
DO
SISTEMA

MARCA

QUANT

UNID

1

SV

1

SV

1500

KM

90.000

Lig.

1

SV

12

Mês

ETAPA

PREÇO UNIT.

PREÇO
TOTAL

R$ 22.164,80

R$
22.164,80

R$ 53.400,00

R$
53.400,00

R$

53,17

R$
79.750,00

R$

1,71

R$
154.200,00

R$ 22.883,67

R$
22.883,67

R$ 24.550,13

R$
294.601,60
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07

08

INTEGRADO
DE
GEORREFERENCIAM
ENTO - GEOSAN
SERVIÇOS
DE
TREINAMENTO DOS
SERVIDORES
EM
SISTEMA
GEOSAN
100 HORAS
SERVIÇO
DE
SUPORTE TÉCNICO
REALIZADO
ATRAVÉS DE EMAIL,
CHAT
E
OU
TELEFONE DAS 7:00
HS ÀS 17:00 DE
SEGUNDA A SEXTA
FEIRA

01

SV

12

Mês

TOTAL

R$ 13.595,00

R$
13.595,00

R$

R$
14.380,00

1.198,33

R$

654.975,07

Atenção! O número do campo “item” deve corresponder ao número do item constante no Anexo I - Termo
de Referência.

A proponente declara que os bens objeto desta proposta observam todas as exigências, especificações técnicas
e características constantes no Termo de Referência, instrumento que integra o presente edital.

A proponente declara ainda que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento
integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
inclusive frete e despesas com logística e transporte, taxa de administração, materiais, equipamentos, encargos
sociais, trabalhistas, pisos salariais da categoria e quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste edital e seus anexos.

A proposta tem validade mínima de 60 (sessenta) dias.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)
(Papel timbrado da empresa)

Ao
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande
Ref: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2021

Indicamos o (a) Sr. (a)......................................................................, Portador (a) da cédula de identidade
n°.........................................., órgão expedidor.................................., como nosso representante legal na
Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar,
prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar
todo os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

Informações Importantes:
CNPJ n.
Inscrição Estadual n.
Razão Social:
Nome de Fantasia:

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter firma
reconhecida em cartório.
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS
(Papel timbrado da empresa)

Ao
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande
Ref : Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2021

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na Rua -------------------------------------, nº -----------, Bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------,
por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial nº
018/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que:
• Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999;
• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Estadual exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da
Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Papel timbrado da empresa)

Pelo presente, a empresa ______(nome da empresa)________, inscrita no CNPJ sob nº.__(CNPJ da
empresa)___sediada no ______________(endereço completo)_______________,através de seu representante
abaixo qualificado, declara, sob as penas da lei e para efeito de cumprimento ao estabelecido no inciso VII do
Artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação
constantes do edital de Pregão Presencial nº 018/2021/DAE-VG, do Departamento de Água e Esgoto do
Município de Várzea Grande.

OBS: Ressalva, na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso), declara ainda
que os documentos exigidos à comprovação da regularidade fiscal possuem restrição, pugnando desde já pela
concessão dos benefícios elencados no § 1º, artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa _______________, CNPJ ___________, sediada na rua ______, bairro __________, cidade
__________, neste ato representada pelo Sr.(a) ______________, portador do RG ______________ e inscrito
no CPF sob o número ______________, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da
legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência
de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório no Departamento de Água e
Esgoto de Várzea Grande - Pregão Presencial n. 018/2021, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei
8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO ME EPP

Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica)

(Papel timbrado da empresa)

Pelo presente, a empresa ______(nome da empresa)________, inscrita no CNPJ sob nº.__(CNPJ da
empresa)___ sediada no ______________(endereço completo)_______________,através de seu representante
legal______(nome do representante legal)________, DECLARA, sob as penas da lei que se enquadra na
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme o caso), na forma da Lei Complementar
Federal nº 123/2006, de 14.06.2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07/08/2014).

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

111

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE

AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2021/DAE-VG.

Pelo presente, a empresa _______(nome da empresa)________, inscrita no CNPJ sob o nº _______(CNPJ da
empresa)________, sediada à _______(endereço da empresa)________,neste ato representada por seu(s)
representante(s) _______(nome do representante)________, DECLARA, sob as penas da lei, que não está
cadastrada e não possui débitos de qualquer natureza junto: à Fazenda do Município de Várzea Grande;
Procuradoria Municipal de Várzea Grande; ou qualquer outro órgão da administração indireta do Município de
Várzea Grande.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

OBS: Esta declaração deverá ser apresentada no original.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A Comissão Permanente de licitação.
Ref.: Pregão Presencial nº 018/2021.

A

empresa

____________________________________________________,

nº___________________________,

por

intermédio

de

seu

representante

inscrita
legal

no
o

CNPJ
(a)

Sr

(a)_____________________________________________, portador (a) da Carteira de identidade nº
_________________, e do CPF nº_____________________________, DECLARA, nos termos do Edital do
Pregão Presencial nº ____/2021, que não tem interesse em apresentar intensão de recurso, nem interporá recurso
ao presente processo licitatório, abrindo mão do seu direito de recorrer no processo licitatório, podendo o mesmo
ter a devida continuidade e homologação.

Obs. O licitante não é obrigado a apresentar esta declaração no envelope de habilitação, sendo facultado ao
mesmo assina-lo no momento da sessão do certame.

_____________________,_____de________________de 2021.
(Local e data)

_________________________________
(representante legal)
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ANEXO X- – MINUTA DO CONTRATO Nº ______/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, DAE/VG, inscrito no CNPJ sob
o nº 02.555.079/0001-42, estabelecido na Av. Governador Júlio Campos, 2599, bairro Jardim dos Estados,
Várzea Grande /MT, CEP 78150-000, representado pelo Diretor Presidente Sr. .................................., portador
do CPF n.º ................................, com os poderes instituídos pela Lei Municipal 1.733/98 e Portaria neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _______(nome, qualificação e endereço da
empresa)________, neste ato representada pelo seu(s) representante(s) _______(nome e qualificação do
representante)________, doravante denominada CONTRATADA, em vista do constante e decidido no
processo arquivado na Setor de Licitações, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente das obrigações do
Pregão Presencial nº 018/2021/DAE-VG, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal 7.892/13,
mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção/operação e a evolução tecnológicofuncional do GSAN (software livre do ministério de desenvolvimento regional) sistema integrado de gestão de
serviços de saneamento, incluindo-se o GEOSAN (software livre do ministério de desenvolvimento regional)
sistema de georreferenciamento, com a, implantação, migração, manutenção, customização, treinamento, suporte
técnico assistido e suporte técnico online, além de módulo de recebimento via cartão débito/crédito à vista/crédito
a prazo e de pagamentos on-line, para prover aos clientes do DAE/VG o meio de pagamentos por meio eletrônico
(on-line), conforme Termo de Referência, anexo I e demais anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

2.1. Fundamenta-se o presente Contrato no disposto do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002, da Lei Federal nº
8.666/93, do Decreto Federal 5.450/2005, que foi devidamente autorizado pelo Diretor Presidente e conforme
Parecer Jurídico nº 176/2021, Pregão Presencial n. 018/2021, os quais constam nos autos do Processo nº
042/2021.
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CLÁUSULA TERCEIRA - CONVOCAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
3.1. A convocação da Contratada pelo Departamento de Água e Esgoto – DAE/VG, será formalizada e conterá
o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura do Instrumento Contratual, retirar a
nota de empenho, Ordem de Fornecimento, ou instrumento equivalente, que será emitida pelo Departamento de
Licitação e/ou pelo Departamento de Compras.

3.2. O não comparecimento da Contratada convocado na forma do subitem anterior o sujeitará às sanções
previstas neste Edital;

3.3. A prestação do serviço deverá ser realizada de acordo com os requisitos deste edital e do Termo de
Referencia e seus anexos.

3.4. Cumprir os prazos de execução, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

3.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante designado pelo
DAE/VG, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

3.5.1. O representante do DAE/VG anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

3.5.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3.5.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou serviços inadequados ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do DAE/MT.

3.6. A empresa detentora do registro deverá executar/entregar o objeto, em estrita observância dos termos e
condições constantes no Edital do Pregão Presencial 018/2021/DAEVG, do Termo de Referência e anexos que
integram o presente.
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3.7. A contratação decorrente será formalizada após a assinatura do Contrato, observando-se as condições
estabelecidas, legislação vigente e na proposta vencedora.

3.8.

Mediante a assinatura do contrato estará caracterizado o compromisso de execução dos serviços

objeto do Pregão, pelo signatário.

3.9. O fornecedor que se recusar a executar o objeto, não assinar o respectivo contrato de execução de serviço
no prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades
estabelecidas neste instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades fixadas no edital e seus
anexos.

3.10. Os bens e produtos objetos da licitação deverão ser entregues/executados de acordo com o edital, com a
proposta vencedora da licitação, bem como o Termo de Referência e do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRATADA, DOS QUANTITATIVOS E DOS VALORES

4.1. Dados da Contratada:

Nome:
CNPJ nº
Endereço:
CEP:

Cidade/Estado:

Telefones:
Representante Legal:
RG:

CPF:

LOTE ÚNICO TABELA GSAN

ITEM

01

02

ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM
SUPORTE DE MANUTENÇÃO
DO SISTEMA COMERCIAL
GSAN, A PRODUTOS JÁ EM
OPERAÇÃO NO DAE/VG
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
MOBILE OS PLUS

CÓDIGO
TCE

QUANT

UNID

216032-3

12

Mês

216044-7

1

SV

ETAPA

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

Mês 2
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03
04

05

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
AGENCIA VIRTUAL
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
MOBILE CIDADÃO
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
MÓDULO DE RECEBIMENTO
VIA
CARTÃO
DÉBITO/CRÉDITO
VISTA/CRÉDITO A PRAZO

216044-7

1

SV

Mês 2

216044-7

1

SV

Mês 2

216044-7

1

SV

Mês 2

06

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
BUSINESS INTELLIGENCE

216044-7

1

SV

Mês 2

07

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
INDICADORES MOBILE

216044-7

1

SV

Mês 2

08

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
EM PROGRAMAS E SISTEMAS
DE AJUSTES EM LAYOUT E
DESENVOLVIMENTO
EM
NOVAS FUNCIONALIDADES

4006643-7

12

Mês

09

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DO MÓDULO URA UNIDADE
DE RESPOSTA.

367156-9

1

SV

10

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DE MODULO INTEGRADO DO
WHATSAPP.

00037409

1

SV

1

SV

11

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE SOFTWARE - DO TIPO
INSTALAÇÃO
E 216552-0
CONFIGURAÇÃO
DE
FIREWALL E PROXI.
TOTAL

LOTE ÚNICO TABELA GEOSAN

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM

01

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DE
BASE
GEORREFERENCIADA
INTEGRADO AO GSAN, COM
A CRIAÇÃO DE BANCO DE
DADOS

CÓDIGO
TCE

QUANT

UNID

58896

1

SV

ETAPA

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL
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02

03

04

05

06

07

08

SERVIÇO DE ACESSO E
IMPORTAÇÃO
DA
BASE
CARTOGRÁFICA E IMAGEM
DE SATÉLITE / FOTO ÁREA
DE 50 CM (DWG/SHAPE/DXF).
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
DE AGUA E REDES DE
ESGOTO QUE COMPÕE O
SISTEMA DO DAE/VG,
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO
DE
LOCALIZAÇÃO
DE
RAMAIS DE LIGAÇÃO DE
AGUA E ESGOTO SISTEMA
GEORREEFERENCIADA
SERVIÇO DE ACESSO E
UTILILIZAÇÃO
DO
TIPO
INSERÇÃO DE LINKS DE
DESENHOS EXISTENTES NO
DAE/VG (DWG/TIFF)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
TIPO ASSISTÊNCIA TÉCNICA
COM
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA
DO SISTEMA INTEGRADO DE
GEORREFERENCIAMENTO GEOSAN
SERVIÇOS DE TREINAMENTO
DOS
SERVIDORES
EM
SISTEMA GEOSAN
100
HORAS
SERVIÇO
DE
SUPORTE
TÉCNICO
REALIZADO
ATRAVÉS DE EMAIL, CHAT E
OU TELEFONE DAS 7:00 HS ÀS
17:00 DE SEGUNDA A SEXTA
FEIRA

19354

1

SV

58862

1500

KM

58861

90.000

Lig.

19357

1

SV

19359

12

Mês

216049-8

01

SV

265395-8

12

Mês

TOTAL
Parágrafo Primeiro: Para fins de aditamentos, acréscimos ou supressões, o valor global do presente
instrumento é de R$ XX.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão pela seguinte dotação
orçamentária:
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Unidade Gestora: Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande

Fonte: 100
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa:

5.2. Consta às fls. 22 do Processo nº 042/2021, manifestação do Departamento Financeiro e Contábil,
informando da disponibilidade orçamentária suficiente para acobertar a despesa.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Além daquelas constantes no Termo de Referência e daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos
e demais dispositivos legais, a CONTRATADA se obrigará:

6.1.1. Uma vez comunicada de que o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande -DAE/VG,
efetivará a contratação, a licitante vencedora deverá comparecer até 24 (vinte e quatro) horas seguintes
à comunicação, para assinatura da ata e/ou do contrato e/ou retirada da Ordem de Execução de Serviço,
sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste termo.

6.2. A aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.

6.3. Proceder à entrega do estudo prévio e plano de ação conforme Termo de Referência, obedecendo às
condições e os prazos pré-fixados.
6.4. Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE-VG, para atesto e
posterior encaminhamento a Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido.

6.5. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Departamento de Água e Esgoto, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente.

6.6. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas dos seus empregados no
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desempenho dos serviços ou entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências do
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG).

6.7. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem qualquer ônus
para o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), mantendo as condições de Habilitação e
Qualificação exigidas para a sua contratação.

6.8. Indenizar terceiros e/ou o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), mesmo em caso
de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes
e às disposições legais vigentes.

6.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea
Grande - DAE/VG, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da prestação de serviço contratado.

6.10. Prestar informações aos usuários, de acordo com as orientações do DAE-VG.

6.11. O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições expressadas no Edital e seus anexos.

6.12. É de responsabilidade do licitante, que a garantia expressa de seus produtos ou serviço atenda as condições
exigidas.

6.13. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato a terceiros, no todo ou em
parte, salvo prévia e expressa autorização da contratante, sob pena de rescisão contratual e sem prejuízo de
outras penalidades cabíveis.

6.14. Comunicar imediatamente o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande - DAE/VG qualquer
alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de
correspondência.

6.15. Responde a contratada nos casos de qualquer tipo autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais
decisões judiciais, eximindo o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande - DAE/VG de qualquer
solidariedade ou responsabilidade.
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6.16. A inobservância das regras previstas no Termo de Referência, Edital e seus anexos acarreta
descumprimento contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisão por iniciativa da Administração
Pública.

6.17. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Municipal nº09/2010 da Prefeitura Municipal de Várzea
Grande.

6.18. Substituir empregados atendendo as conveniências do DAE-VG.

6.19. Comunicar a CONTRATANTE, por e-mail no prazo de 02 (duas) horas e, por escrito, no prazo de 12
(doze) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus
deveres e responsabilidade, relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente.

6.20. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.21. O fornecimento de EPI’S e todos os equipamentos de segurança aos motoristas e operadores, devendo
oferecer treinamento para a correta utilização dos mesmos, fica a cargo da Contratada.

6.22. Manter a frente dos trabalhos, um Preposto e responsável, que prestará toda a assistência técnica e
supervisão ao fiel cumprimento das obrigações contratuais.

6.23. Desenvolver boas Relações com os funcionários do DAE/VG, acatando quaisquer ordens, instruções e o
que mais emanar da fiscalização.

6.24. Comunicar o DAE/VG qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos
serviços, em que forem utilizados os objetos do presente Termo de Referência.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – DAE/VG

7.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, a Contratante se
obrigará:

121

7.1.1. Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Termo de Referência, desde que estabelecidas às
condições regidas no Contrato.

7.1.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante ordem
bancária a ser depositada em conta indicada pela CONTRATADA, no valor correspondente, data fixada
de acordo com a legislação para pagamento vigente no âmbito da Autarquia.

7.1.3. A fiscalização exercida pelo DAE terá em especial poderes para sustar a entrega dos objetos que
estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado.

7.1.4. Exigir reparo a possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por culpa ou dolo da
Contratada.
7.1.5. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega do objeto pela Contratada.

7.1.6. Notificar a CONTRATADA por qualquer irregularidade e/ou eventuais imperfeições encontrada
no fornecimento objeto;

7.1.7. Permitir acesso dos responsáveis da Contratada às dependências do DAE/VG, por ocasião de fazer
cumprir o objeto licitado.

7.1.8. Acompanhar a entrega do objeto, podendo intervir durante a sua entrega, para fins de ajuste ou
suspensão; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, se estiver fora das especificações deste Termo de
Referência, Edital, Ata, contrato e seus anexos.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1. A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogada nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/93.

8.1.1. O prazo do contrato poderá ser prorrogado ou modificado, desde que haja justificativa e seja
autorizada pelo Diretor Presidente do DAE/VG, nos termos do artigo 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93,
mediante Termo Aditivo.
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CLÁUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1. A medição dos serviços será analisada pela comissão de fiscalização que após aprovada será liberada para
emissão da nota fiscal para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:

9.1.1. Ofício solicitando o pagamento;

9.1.2. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os
tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social;
9.1.3. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –

FGTS

– CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;

9.1.4. Certidão Negativa de Débito junto à Fazendas Estadual, do domicílio sede da licitante vencedora;

9.1.5. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br);

9.1.6. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicilio tributário.

9.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a Certidão Negativa de Débito Fiscal
(CND), específica para participar de licitações, onde a mesma poderá ser retirada no Site:
www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda e/ou
Finanças do domicílio tributário da licitante.

Parágrafo Único: Inclusive as certidões negativas constantes nos artigos 74 (se for o caso) e 75 do Decreto
Municipal nº 09/2010 do Município de Várzea Grande.

9.2. O pagamento será efetuado pelo Departamento de Água e Esgoto no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos
comprobatórios, conforme indicado no item 9.1, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da
licitante vencedora.
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9.3. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos serviços prestados a
este Departamento de Água e Esgoto, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito
o pagamento;

9.3.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a
contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

9.3.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará
aceitação definitiva do objeto entregue ou serviços executados.

9.4. O Departamento de Água e Esgoto não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança
em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;

9.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade
do Contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS REAJUSTES DE PREÇOS

10.1. DO REAJUSTE

10.1.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis, pelo prazo de 01 (um)
ano.

10.1.2. Depois de decorrido um ano da assinatura do contrato, o licitante terá direito ao reajuste de preços
pelo índice do IPCA.

10.1.2.1 Caso a legislação altere o prazo de reajuste ou o índice definido no item anterior, será adotado
que for definido pelo Governo Federal.

10.1.3. No reajuste dos preços aplicar-se-á o índice do IPCA.

10.1.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do contrato, a
variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto
de revisão contratual.
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10.2. DO REEQUILÍBRIO

10.2.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93,
e observados os itens subsequentes deste termo de referência.

10.2.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar
de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e somente será
concedido após apresentação da comprovação.

10.2.3. O reequilíbrio deverá ser justificado e comprovado documentalmente e só terá efeitos após a
aprovação por parte da Administração.

10.3. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.3.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do Contrato que se
fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os
celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela
Lei nº 9.648/98.

10.4. REPACTUAÇÃO:

10.4.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01 (um) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no
Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de
2008.

10.4.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas,
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tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço.

10.4.3. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

10.4.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a
partir da data da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

10.3.2. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para
apresentação das propostas constante do Edital.

10.4.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo a respectiva repactuação anterior.

10.5.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão
de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do
contrato, caso não haja prorrogação.

10.5.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

10.5.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser
pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado:

10.5.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra.

10.5.7.2. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos
custos sujeitos à variação de preços do mercado.

10.5.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio
ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à
CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
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prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores
reajustados, sob pena de preclusão.

10.5.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas,
a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.

10.5.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo
coletivo ou convenção coletiva.

10.5.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas
que não tratem de matéria trabalhista.

10.5.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços,
acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional
abrangida pelo contrato.

10.5.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação
por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado
dos itens abrangidos, considerando se:

10.5.13.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

10.5.13.2. As particularidades do contrato em vigência;

10.5.13.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados.

10.5.13.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas
ou outros equivalentes.

10.5.13.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma
parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e
Formação de Preços da Contratada.
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10.5.14. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.

10.5.15. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

10.5.15.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação.

10.5.15.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

10.5.15.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio
ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta
ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da
anualidade em repactuações futuras.

10.5.16. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram,
e apenas em relação à diferença porventura existente.

10.5.17. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

10.5.18. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir
os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação
dos custos.

10.5.19. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com
a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:
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a) A Contratada não cumprir as obrigações constantes neste Contrato;
b) A Contratada der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos de I a XII, XVII
e XVIII, da Lei 8.666/93;
c) Qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;
d) Preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado;

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo a rescisão contratual, a Contratada será informada por correspondência, a qual
será juntada ao processo administrativo.

Parágrafo Segundo: No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Contratada, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, considerando-se
rescindido o Contrato a partir da última publicação.

Parágrafo Terceiro: A solicitação da Contratada para rescisão contratual poderá não ser aceita pelo DAE/VG,
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

Parágrafo Quarto: Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades da Contratada, relativas a
execução do objeto deste instrumento.

Parágrafo Quinto: Caso o Departamento de Água e Esgoto não se utilize da prerrogativa de rescindir o
Contrato a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que
a Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. DA RESCISÃO

12.1.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Contratante, com as
consequências previstas abaixo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser:
a) Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
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b) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver sofrido;

c) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos
I a IV, da Lei nº 8.666/93.

12.2. INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12.2.1. Correrão por conta exclusivas da Contratada:

12.2.1.1. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto
deste termo de referência;

12.2.1.2. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de
acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução da entrega
dos materiais.

12.3. PENALIDADES

12.3.1. Ficarão sujeitos às penalidades previstas na Lei n. 12.846/2013 aqueles que cometerem atos
lesivos à administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo
de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;
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f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.

12.3.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a União e
será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e das demais penalidades legais, aquele que:

a) não assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a Ordem de Fornecimento quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

b) apresentar documentação falsa;

c) deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

12.3.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.8.666/93, sem prejuízo
do disposto nos itens 19.1 e 19.2, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:

1) advertência;

2) multa;

3) suspensão do direito de licitar;

4) declaração de inidoneidade:

1) ADVERTÊNCIA

1.1) A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:

131

1.1.2) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não
acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa;

1.1.3) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que
a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;

1.1.4) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços
da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

1.1.5) Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior a 05
(cinco) dias úteis.

2. MULTA

2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente:

2.1.1) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços
(objeto), calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

2.1.2) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir
do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;

2.1.3) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem
prejuízo das outras sanções cabíveis;

2.1.4) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento
de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;

2.1.5) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo, dentro do prazo de
validade da proposta e não comparecendo ao DAE/VG o proponente convocado para a assinatura do
contrato.

2.2. A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente
autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela
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seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado,
respeitado o limite legal.

2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou
Judicial.

2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de
caso fortuito ou motivo de força maior.

2.5. O empregado da Contratada que estiver executando seus serviços não uniformizados ou sem crachá multa
de 0,1% na fatura mensal do valor do contrato por funcionário.

3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos
que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias
úteis da data do recebimento da respectiva intimação.

3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE
poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

I. por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
a. atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a
CONTRATANTE;
b. execução insatisfatória dos fornecimentos e/ou serviços contratados;

II. por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA:
a. não concluir os fornecimentos e/ou os serviços contratados;
b. se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua
fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
c. prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;
d. cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do
contrato.
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4.

DECLARAÇÃO

DE

INIDONEIDADE

PARA

LICITAR

OU

CONTRATAR

COM

A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

4.1. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso
anterior.

4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, para aplicação à
Adjudicada / Contratada nos casos a seguir indicados:

a. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;

4.3. A demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de
atos ilícitos praticados, tais como:

a. praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses
escusos ou má-fé;
b. apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
c. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha
tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da
Contratante, por escrito.

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere às obrigações da
contratante, a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a
inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante.

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos segundo as
disposições contidas constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e, no que couber, ao Decreto Municipal n.
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09/2010, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem
parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Fica assegurado ao Departamento de Água e Esgoto o direito de, no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma
da legislação vigente;

14.2. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação;

14.3. A Cópia do Edital do Pregão Presencial nº 018/2021 - DAE/VG e de seus Anexos poderá ser obtida pelo
site: www.dae.varzeagrande.mt.gov.br

14.4. A prestação de serviços não caracterizará qualquer vínculo empregatício dos profissionais com o
DAE/VG. Caberá exclusivamente à contratada, a responsabilidade legal por todo o pessoal envolvido, bem
como obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, ou quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
porventura venham a existir para com seus empregados, em consonância com a legislação trabalhista ou acordo
coletivo de trabalho da categoria profissional em vigor, visando cumprir o objeto contratado;

14.5. Qualquer prejuízo causado ao DAE/VG ou a terceiros, em decorrência do uso indevido das informações,
será de total responsabilidade da empresa contratada, sendo cabíveis as penalidades previstas em lei;

14.6. A contratada será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados pelos seus empregados alocados
para a prestação de serviços para o DAE/VG, isentando a contratante de toda e qualquer reclamação relativa a
estes eventos, sejam eles causados por negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, ou de seus
representantes ou prepostos.

14.7. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo
ou apostilamento ao presente contrato.
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b) A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições da contratação e qualificação exigidas e a cumprir fielmente as cláusulas
ora avençadas, bem como as normas previstas nas Leis nº. 10.520/2002 e nº. 8.666/93 e legislação
complementar;

c) Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital do Pregão
Presencial nº 018/2021, o Termo de Referência nº 058/2021 e a proposta da Contratada;

d) É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa
autorização do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande.

14.8. Qualquer prejuízo causado ao DAE/VG ou a terceiros, em decorrência do uso indevido das informações,
será de total responsabilidade da empresa contratada, sendo cabíveis as penalidades previstas em lei.

14.9. A Pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados
na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, não comprometam a lisura da
licitação, não impliquem em inobservância ao edital e nem acarretem prejuízos para o objeto da licitação, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.10. As questões decorrentes da execução do edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Várzea Grande – MT, com exclusão de qualquer outro.

14.11. 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,
garantindo o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital
e no contrato e das demais cominações legais.

14.12. A prestação de serviços não caracterizará qualquer vínculo empregatício dos profissionais com o
DAE/VG. Caberá exclusivamente à contratada, a responsabilidade legal por todo o pessoal envolvido, bem
como obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, ou quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
porventura venham a existir para com seus empregados, em consonância com a legislação trabalhista ou acordo
coletivo de trabalho da categoria profissional em vigor, visando cumprir o objeto contratado.
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14.13. A contratada será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados pelos seus empregados
alocados para a prestação de serviços para o DAE/VG, isentando a contratante de toda e qualquer reclamação
relativa a estes eventos, sejam eles causados por negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, ou de seus
representantes ou prepostos.

14.14. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos
relativos à presente licitação.

14.15. A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação.

14.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.17. Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação.

14.18. Assegura-se ao Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande o direito de:

14.18.1. Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93),
decorrente de fato superveniente; devidamente comprovado;

14.19. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do
Pregão Presencial nº 018/2021/DAEVG - Sistema de Registro de Preços.

14.20. A autoridade competente designará o gestor da Ata de Registro de Preços através de Portaria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. Para eficácia do presente instrumento, o Departamento de Água e Esgoto providenciará a publicação do
seu extrato no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, e no Diário Eletrônico do Tribunal de
Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, conforme Lei nº 10.520/02.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um
só efeito legal.

Várzea Grande - MT, 00 de xxx de 2021.

DIRETOR PRESIDENTE – DAEVG
EMPRESA CONTRATADA
(Representante Legal)
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