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   EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 042/2020 
 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, através da Comissão Central Permanente de 
Licitação – COMPEL, constituída pela Portaria n.º 304/2019, torna público para conhecimento 

dos interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade 

PREGÃO, tipo menor preço, autorizada no processo n.º 5712/2019 - SEMGE, e de acordo 

com as condições estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Jurídico da RPGMS, de n.º 
871/2019. 

 

O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia da informação 
- INTERNET, utilizando-se, para tanto, de métodos de autenticação de acesso e recursos de 

criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame. 

 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico do Banco 

do Brasil, sítio www.licitacoes-e.com.br. 
 

1. REGÊNCIA LEGAL 

 

1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pela Lei Municipal nº 6.148/02, Lei nº 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 

147/2014 (ME e EPP), Decretos Municipais nºs 13.724/02 (alterado pelo Dec. nº 

15.814/2005), 15.611/05 (alterado pelo Dec. nº 20.200/2009), 15.814/05, 
15.984/05 e 24.900/2014 (alterado pelo Decreto nº 25.696/14), aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na 

sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber. 
2. OBJETO 

 

2.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação, sob o regime de Registro de 
Preços, de empresa especializada para aquisição e instalação de equipamentos 

que compõe uma Plataforma de Coleta de Dados (PCD) Hidrológicos visando 

conferir maior eficiência na prevenção dos riscos relacionados aos eventos 

hidrológicos na área de abrangência da cidade do Salvador, conforme as 
especificações técnicas, cronogramas e condições contidas nos Anexos I e XI deste 

edital. 

 
2.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a 

firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de 

licitações para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de 
condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 4.º do art. 15 

da Lei nº 8.666/93. 

 
2.3 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

licitacoes-e e as especificações constantes deste edital, prevalecerão às últimas. 

 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

3.1 Recebimento das propostas a partir das 08h00min do dia     02/04/2020.                               

3.2 Abertura das propostas                                          03/04/2020 às 09:00 horas. 

3.3 Início da sessão de disputa de preços             03/04/2020 às 10:00 horas. 

3.4 O interessado deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites 

para o recebimento e a abertura da proposta, atentando, também, para o inicio 

da disputa. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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3.5 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública, 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
4. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

4.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE. 

 
4.2 É participante o seguinte órgão: 

 

- Defesa Civil de Salvador - CODESAL 
 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Fica facultado ao Município do Salvador, permitir a utilização da Ata de Registro, 
durante a sua vigência, pelos órgãos e entidades da Administração Pública, desde 

que devidamente justificado. (Decreto Municipal nº 24.900/2014, alterado pelo 

Decreto Municipal nº 25.692/2014) 

5.1.1 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 

na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação ocorrerão pela dotação 
orçamentária do órgão relacionado no item 4.2 do Edital, para o presente exercício, 

devidamente ajustadas nas dotações do exercício subseqüente. 
 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a 

todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de 

atividade pertinente ao objeto licitado. 

7.2 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento 

diferenciado e favorecido em licitações previsto na Lei Complementar nº 123/06, 

desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo 

quarto do seu artigo terceiro. 

7.2.1 As empresas enquadradas nesta situação deverão apresentar a declaração de 

ME ou EPP – Anexo IV deste Edital. 

7.2.2 Não basta o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte para gozar do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 

123/2006. É necessário cumulativamente que a MPE/EPP não incida em 

nenhuma das vedações legais (artigo 3°, parágrafo 4°). 

7.3 Em relação à cota reservada, somente poderão participar da licitação microempresas 

e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso III, da Lei 

Complementar n. 123/2006 (alterada pela Lei Complementa n. 147/2014). 

7.4 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) Reunidos sob forma de consórcio; 
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b) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela 
Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer 

órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 

8.666/93; 

c) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº 

8.666/93. 

8. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 

8.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, 
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com 

firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar 

todos os demais atos e operações no sistema licitacoes-e do Banco do Brasil S/A. 

8.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico 

deverão dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas 

junto às agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País. 

8.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura. 

8.4 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 

utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado. 

8.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

8.7 Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no 
capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar a 

expressão “Empresa de Pequeno Porte” ou sua abreviação “EPP”, à sua firma ou 

denominação, conforme o caso. 

8.7.1 Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados 

acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu 

cadastro no Sistema junto a qualquer agência do Banco do Brasil S/A. 

9. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

9.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar da Comissão Central Permanente de Licitação 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

9.2 As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser protocolados na 

recepção da COMPEL/GEMAP, sito à Av. Vale dos Barris, nº 125 – Barris, Salvador, 

Bahia, ou encaminhados por meio eletrônico, via internet, para o endereço 

compel.semge@gmail.com. 

mailto:compel.semge@gmail.com
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9.3 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal. 
 

9.4 Caberá à Comissão Central Permanente de Licitação decidir sobre a impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

9.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

9.6 As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “mensagens”, no link correspondente a este Edital. 

10. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

10.1 Caberá à interessada em participar do Pregão, na forma eletrônica, remeter, no prazo 
estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando 

for exigido neste edital, também os seus anexos. 

10.2 Caberá à licitante acompanhar no sistema eletrônico do Banco do Brasil, todas as 
fases externas do pregão - da disponibilização até a sua adjudicação, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens e atos do Pregoeiro registrados no sistema eletrônico, bem 

como pela sua desconexão. 

10.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e 

lances. 

10.4 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da 

etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o 

recebimento dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no 

certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

10.4.1 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos 

participantes. 

11. ENVIO DE PROPOSTA ELETRÔNICA E FORMULAÇÃO DE LANCES 

11.1 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e 
aceitação, por parte da licitante, das exigências e condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos. 

11.2 Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital. 

11.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 

referida no item 11.2 sujeitará a licitante às sanções previstas em lei. 

11.3 A proposta deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, mediante a 

opção ”Acesso identificado”, na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 

observado as datas e horários limites estabelecidos no item 3 deste Edital. 

11.4 As licitantes que quiserem usufruir os benefícios concedidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006, ao apresentar sua proposta de preços, deverão 

registrar, expressamente, em campo próprio do sistema eletrônico sua condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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11.5 A proposta e os lances formulados deverão indicar preço global, por lote, expresso 

em Real (R$), com no máximo duas casas decimais. 

11.6 Deverão ser observados os preços máximos definidos no item 29.4 deste 

Edital. 

11.7 Qualquer elemento que possa identificar à licitante, importará a 

desclassificação da proposta. 

11.8 A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão 

Eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita 

consonância com as especificações e condições de fornecimento previstas no Edital. 

11.9 Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

11.10 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta. 

11.11 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

11.12 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

11.13 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente 

do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.14 O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar 

lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu 

último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote. 

11.15 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do 

lance aos demais participantes. 

11.16 A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pelo Pregoeiro, 
mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado 

pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

11.17 O Sistema registrará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances. 

11.18 Encerrada a fase de lances e havendo participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os 

critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

11.18.1 Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha 

sido ofertada por microempresa e empresa de pequeno porte e houver 
proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor 

até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da 

seguinte forma:  
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a) A microempresa e empresa de pequeno porte será convocada a 

apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do 

certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, 

atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o 

objeto desta licitação;  

 
b) Não sendo vencedora a microempresa e empresa de pequeno porte mais 

bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas 
propostas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

 

11.19 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

11.20 Ao final da sessão, o licitante vencedor deverá encaminhar nova planilha de custos, 
com os respectivos valores readequados ao valor ofertado e registrado de menor 

lance. 

11.21 A proposta final ajustada ao último lance ofertado e a documentação exigida neste 

edital deverão ser apresentadas pela licitante detentora da melhor oferta no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do encerramento da etapa 

de lances, podendo essa comprovação se dar mediante o encaminhamento através 

do e-mail compel.semge@gmail.com, com posterior encaminhamento dos originais 

ou cópias autenticadas no prazo de 02 (dois) dias. 

11.21.1 A proposta e a documentação deverão ser encaminhadas em envelopes 

fechados ou lacrados, indicando na sua parte frontal: 

Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 

Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 

Vale dos Barris, nº 125, Salvador/BA – CEP 40070-055 

Pregão Eletrônico nº 042/2020 
 

12. PROPOSTA COMERCIAL 

12.1 A proposta deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, redigida em 
papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e 

inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às 

especificações contidas neste Edital, assinada na última folha e rubricada nas 
demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado, nela 

constando, obrigatoriamente: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/fax e pessoa de contato; 

b) Preços de acordo com os praticados no mercado, em algarismo e por extenso, só 

reajustáveis na forma da lei, para entrega CIF Salvador, com valores expressos em 

moeda corrente nacional (R$), atualizados conforme lances eventualmente 
ofertados. Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por 

extenso, será levado em conta este último; 

c) Prazo de entrega e instalação, conforme definido nos itens 3 e 19 do Termo de 

Referência;  

mailto:compel.semge@gmail.com
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d) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar 
da data de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal 

validade por prazo superior; 

e) Condições de Garantia e troca, conforme previsão dos itens 11 e 21 do Termo de 

Referência. 

f) Demais condições previstas no item 28 do Termo de Referência (Da proposta).  

12.2 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer 

despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: 
tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e 

demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às 

especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a 
erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente. 

12.3 Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado no 
Pregão, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, 

considerar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

12.4 Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar todos os 
documentos exigidos no Edital e atender a todas as condições nele contidas e nos 

seus anexos. 

13. HABILITAÇÃO 

13.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 

daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 

de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, à vista dos originais, ou 
publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou 

“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 

13.2 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

13.2.1 Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de Diretoria em exercício. 

d) 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. 

13.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 
 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme 

Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante; 

 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de 

Situação/CRF; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011) 

 

13.2.3 Qualificação Técnica  

a) Apresentação de um ou mais atestado (s) de capacidade técnica, em original 
ou cópia autenticada, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a licitante forneceu ou está fornecendo, produtos 

compatíveis com o objeto desta licitação, no percentual de 10% (dez) por 

cento. 

b) Certificados da Norma Regulamentadora NR 10 (Segurança em Instalações e 

Serviços de Eletricidade) de seus técnicos, conforme Portaria nº. 598 do 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, caso seja aplicável; 

c) As empresas interessadas deverão estar regularmente inscritas no ÓRGÃO 

REGULADOR COMPETENTE, demonstrando a situação através de Certidão 

específica e devidamente registrada, com jurisdição sobre o domicílio da 
sede da empresa CONTRATADA, fornecida por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove ter o profissional Responsável Técnico do 

quadro permanente da empresa CONTRATADA, executado para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços 

com características técnicas de complexidade equivalente as do objeto do 

Termo de Referência. 

13.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 

já exigíveis, na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da 
licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de 

encerrados a mais de 3 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a 

substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 
 

a1) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo 

de abertura e de encerramento extraídos do livro Diário, devidamente 
registrado na Junta Comercial.  
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a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à 
publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76, c/c a Lei 

nº11.638/2007 cópias da publicação de: 

 
I balanço patrimonial; 

II demonstração do resultado do exercício;  

III demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 

IV notas explicativas do balanço.  
 

b) A licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido não 

inferior a 10% (dez por cento) do valor total indicado para o lote 
pertinente, admitida a atualização para a data da apresentação da 

proposta através de índices oficiais. 

 
c) Certidão negativa de concordata, falência ou recuperação judicial ou 

extrajudicial, ou execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante. 

13.2.5 Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente 

identificado, de cumprimento do disposto no Inc.XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

13.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida no subitem 

13.2.2 deste instrumento, será assegurado a ME ou EPP o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for declarada vencedora 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 

regularização da documentação. 

13.3.1 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

13.4 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

13.4.1 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua 

autenticidade. 

13.5 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

13.6 O documento apresentado para habilitação produzido em língua estrangeira deverá 

estar autenticado por consulado brasileiro da correspondente jurisdição e traduzido 

para a língua Portuguesa por tradutor juramentado, como determina o § 4º do art. 

32 da Lei nº 8.666/93 

13.7 A empresa licitante que ainda não tenha completado seu primeiro ano de exercício 

fiscal terá sua capacidade econômico-financeira comprovada por meio da 

apresentação do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial. 

13.8 A documentação relativa aos subitens 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.4 poderá ser substituída 

pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria Municipal de 

Gestão, sendo necessário que se encontre listada no CRC e dentro do prazo de 
validade. Caso contrário, a licitante fica obrigada a apresentá-los no ato da 

apresentação da documentação habilitatória. 
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13.8.1 Em caso de apresentação do CRC, a licitante deverá, obrigatoriamente, firmar 

declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 

13.8.2 Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará 

condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como à 
validade dos documentos cadastrais, por meio de consulta “on-line” ao 

Sistema de Cadastro Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas do Município 

do Salvador. 

 
14. OUTROS DOCUMENTOS 

14.1 Os documentos a seguir mencionados deverão ser apresentados pela licitante 

juntamente com os demais documentos exigidos neste instrumento. 

a) Termo de declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; (Anexo IV) 

(Para as MEs EPPs) 

 
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 

(Anexo V) (Para as empresas que apresentarem o CRC). 

 
c) Declaração de elaboração independente de proposta. (Anexo III) 

 

d) Dados do representante legal (nome, RG, CPF) com poderes específicos para 

assinar o Termo de Compromisso de Fornecimento. (Anexo VI) 

e) Termo de Vistoria Técnica Opcional, nos termos do item 14 do Termo de 

Referência. 

f) Catálogos e Manuais, na forma descrita no item 10 do Termo de Referência, no 
ato da entrega do objeto. Deverão ser fornecidas 02(duas) cópias em papel de 

cada manual referenciado no item 10 do TR e 05(cinco) cópias em formato 

digital. 

 

15. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

15.1 A licitação será processada e julgada em consonância com a legislação do preâmbulo 
deste Edital, com procedimento para Cota Principal e Cota Reservada, prevista na Lei 

Complementar 147/2014. 

15.2 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, 

sagrando-se vencedora a licitante que apresentar a proposta em conformidade com 
este edital e ofertar o menor preço global, para o lote único, observado o prazo 

para fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste 

Edital. 

15.3 Para fins deste certame, considerar-se-á como preço global o valor correspondente ao 

somatório dos itens que compõem o lote. 

15.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender 
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O 

Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

15.4.1 Nas situações acima previstas, a condição de arrematante constitui 

convocação e abre prazo para o envio de proposta e documentação, a partir 

da desclassificação do arrematante anterior no sistema eletrônico. 
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15.5 Serão desclassificadas as propostas que: 

I não atenderem as condições e exigências deste Edital; 

II consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados, assim considerados 

aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto 

do contrato; 

III incompletas ou divergentes do quanto especificado neste Edital e seus anexos. 

IV não contemplem todos os itens pertencentes ao lote. A desclassificação da 

proponente ocorrerá apenas no lote prejudicado. 

15.6 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 44 da Lei 

Complementar 123/2006. 

15.6.1 Ocorrerá o empate ficto quando as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco 

por cento) superiores à proposta de menor preço. 

15.7 Para efeito do disposto no subitem 15.6 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão do direito, apresentar proposta de preço inferior à primeira 

classificada, situação em que passará à condição de primeira classificada do 

certame; 

b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na 

forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do subitem 15.6 deste edital, na ordem 

classificatória. 

15.8 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 15.7 deste edital, 

voltará à condição de primeira classificada a empresa autora da proposta de menor 

preço originariamente apresentada. 

15.9 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos na 

presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, 
serão desclassificadas e/ou inabilitadas, cabendo ao Pregoeiro examinar a oferta e 

aceitabilidade da proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências 

editalícias. 

16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1 Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, oportunidade em que 
deverá expressar a síntese imediata de suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 3 

(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso. As demais licitantes 

ficam, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em igual prazo, que 

começará a correr do término do prazo da recorrente. 

16.1.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e 

quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. 
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16.1.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá 

manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele momento. 

16.1.3 O não oferecimento de razões no prazo previsto no subitem 16.1 fará deserto 

o recurso. 

16.1.4 A falta de manifestação imediata, acompanhada da síntese das respectivas 

razões, ensejará a preclusão do direito de recorrer. 

16.2 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  

16.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeitos suspensivos, sendo 

este restrito ao lote objeto das razões oferecidas. 

16.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

16.5 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, 

protocolados no endereço citado no ponto 11.23.1, o qual deverá receber, examinar e 

submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência. 

16.5.1 As razões e contrarrazões de recurso poderão, facultativamente, serem 

enviadas para o e-mail compel.semge@gmail.com, com posterior envio do 
original, desde que observado, quanto a este último, o prazo de 3 (três) dias 

úteis, contado a partir da declaração de vencedor do certame. 

17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre 

que não houver recurso. 

17.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 

Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

18. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

18.1 O Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura do 
Termo de Compromisso de Fornecimento podendo, a critério da Administração 

Pública Municipal, ser celebrados tantos contratos quantos necessários, para 

atendimento aos órgãos municipais. 
 

19. TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

19.1 Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade 
competente, será efetuado o registro dos preços mediante Termo de Compromisso de 

Fornecimento e Ata de Registro de Preços, a serem firmados entre a licitante 

vencedora e a SEMGE. 
 

19.2 A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos preços. 

 
19.3 A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados 

da data de recebimento da convocação, assinar o Termo de Compromisso de 

Fornecimento e a Ata de Registro de Preços. 
 

mailto:compel.semge@gmail.com
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19.4 É facultado à Administração, havendo recusa do licitante vencedor em atender a 
convocação no prazo mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, 

na forma do art. 12, § 2º da Lei Municipal nº 6.148/2002, convocar os licitantes 

remanescentes, para, após feita a negociação, assinar o Termo de Compromisso de 
Fornecimento ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser 

examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências 

editalícias. 

 
19.5 São de responsabilidade exclusiva do promitente fornecedor as informações relativas 

a endereço, telefone e fax, bem como a modificação dos mesmos no período de 

vigência do Termo de Compromisso de Fornecimento, dando-se por intimada em caso 
de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

 

19.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada à realização de licitações 

para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o 

beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 4º do art. 5 da Lei nº 
8.666/93. 

 

19.7 O Termo de Compromisso de Fornecimento não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da SEMGE. 

 

19.8 Toda vez que for constatado, através de pesquisa de preços realizada pela Gerência 
Central de Material e Patrimônio – GEMAP, que os valores registrados no Termo de 

Compromisso de Fornecimento encontram-se divergentes dos praticados no mercado, 

a Administração Municipal poderá: 
 

I Cancelar os itens com preços registrados cujos valores estejam acima dos preços 

praticados e o fornecedor não aceite adequá-los ao mercado. 
 

II Promover ajustes dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso 
II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação oficial, fundamentada e 

aceita pela Administração Municipal. 

 

20. INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

20.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, 

será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme 

disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
20.2 O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinatura do contrato no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação. Este prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão 

contratante. 

 

20.3 O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o 
contrato pelo fornecedor registrado implicará na aplicação das sanções previstas 

neste Edital. 

 
20.4 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

 

20.5 Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as 
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deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

 

20.6 Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, desde 
que justificados, observado o que dispõe o art. 65 da Lei nº 8666/1993. 

 

20.6.1 O percentual a ser utilizado de acréscimo deve recair sobre o contrato desde 

que esteja vigente, independentemente de a ARP ter expirado o seu prazo de 
validade, haja vista que a vigência dos contratos celebrados em decorrência da 

utilização da ARP é desvinculada desta. 

 
21. DA PROVA DE CONCEITO (PoC) 

 

21.1 Finalizada a disputa de lances, após aferida a regularidade dos documentos da licitante 
ARREMATANTE, o PREGOEIRO convocará a empresa, através do chat de mensagens, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a adequação aos requisitos 

estabelecidos no Termo de Referência, através da demonstração das funcionalidades 
definidas nesta Prova de Conceito. 

 

21.2 A data da demonstração será agendada pelo PREGOEIRO, através do chat de mensagens, 
para a qual serão todos os licitantes convocados, e será realizada em sessão pública nas 

instalações do CONTRATANTE, em horário administrativo da Codesal. 

 

Ambiente de execução da PoC: 
 

21.3 O ARREMATANTE deverá prover toda estrutura necessária à realização da PoC, 

contemplando, mas não se limitando a, pelo menos: 
 

21.3.1 Uma estação, discriminada a partir de agora como PCD - Plataforma de Coleta de 

Dados, ESC - Estação Servidor Central e EN – Estação Notebook: 
 

  A PCD: 

a) Deverá possuir todos os componentes descritos no item 9.1 do Termo de 
Referência e que atendam, obrigatoriamente, às especificações e 

características constantes no item 9; 

b) A PCD deverá ser capaz de transmitir os dados coletados para a ESC, 

atendendo o descrito no item 9.1.8.3; 
c) A EN deverá ser capaz de acessar os dados armazenados no Datalogger. 

   

A ESC: 
a) Deverá possuir todos os componentes e softwares necessários para receber e 

apresentar os dados transmitidos pela PCD; 

b) Deverá ter acesso à internet, não podendo estar na mesma rede LAN da PCD. 
 

A EN: 

a) Deverá possuir todos os componentes e softwares necessários para acessar os 
dados do Datalogger; 

 

21.4 O ARREMATANTE não poderá utilizar a estrutura de rede de dados da Codesal para a 

apresentação da prova de conceito. 
 

21.5 Os procedimentos de Preparação e de Realização da PoC deverão ser executados na ordem 

estabelecida. 
 

Preparação para a PoC: 
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21.6 O ARREMATANTE deverá instalar e configurar todos os equipamentos necessários para a 
realização da prova de conceito, tornando-os plenamente operacionais. 

 

Realização da PoC: 
 

21.7 A apresentação objetiva demonstrar, de forma inequívoca, que a solução de coleta de dados 

hidrológicos que estão sendo apresentados atinge os objetivos pretendidos por esta PoC e às 

especificações técnicas descritas neste Termo de Referência e seus anexos. Assim, a 
ARREMATANTE será desclassificada nas seguintes situações: 

 

• Não comparecimento para realização desta PoC; 

• Não conseguir realizar a PoC, por quaisquer problemas, sejam técnicos ou 
falta de equipamentos; 

• Não comprovar o atendimento, em sua integralidade, às características 

descritas no quadro indicado no item 27.7 do Termo de Referência. 
 

21.8 Durante e após a apresentação, para cada característica será atribuído (1) Sim (quando 

atender à característica) ou (2) Não (quando não atender à característica). 
 

21.9 O ARREMATANTE deverá prover todos os recursos computacionais, audiovisuais e de 

comunicação de dados necessários à demonstração. O CONTRATANTE não proverá 

nenhum recurso computacional, audiovisual ou de comunicações de dados para que 
ocorra a apresentação. Sugerimos que o ARREMATANTE traga solução de continuidade 

em caso de falha do principal. 

 
21.10 A sala em que será realizada a PROVA DE CONCEITO estará disponível para o 

ARREMATANTE a partir das 8h30 do mesmo dia para que o mesmo possa preparar o 

ambiente e realizar as configurações que julgar necessário. 
 

21.11 A PROVA DE CONCEITO será iniciada às 13h e terá duração máxima de 4(quatro) horas. 

O ARREMATANTE terá o período de 4(quatro) horas para realizar a apresentação, 
podendo, durante todo o período realizar quantas repetições houver necessidade. 

 

21.12 Ao final da apresentação das características técnicas haverá um prazo máximo de 2 (duas) 

horas para que o CONTRATANTE e o público façam as suas CONSIDERAÇÕES, que 
objetivem esclarecer pontos relacionados à apresentação, e o ARREMATANTE saneie 

eventuais questões. 

 
21.13 A apresentação será acompanhada por uma Comissão de Avaliação composta por no 

mínimo 03 (três) membros do CONTRATANTE, e no final será lavrada uma ata assinada 

pela ARREMATANTE, PREGOEIRO, Comissão de Avaliação e demais licitantes presentes. 
A Comissão de Avaliação será constituída antes da realização do Pregão, por meio de 

Portaria, não podendo ser incluído pessoas, posteriormente, para a referida avaliação.  

 
21.14 O resultado desta avaliação será divulgado pelo Pregoeiro imediatamente após o término 

da avaliação, através do chat de mensagens e a ata lavrada será disponibilizada, no prazo 

de até 24 horas, aos licitantes interessados no sistema eletrônico do Banco do Brasil. 

 
22. DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 

22.1 As especificações técnicas para a aquisição das PCDs Hidrológicas, objeto do Termo de 
Referência, deverão ser executadas em total obediência às leis pertinentes, seguindo as 

especificações preceituadas em normas e padrões Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 
 

22.2 Cabe destacar que o objeto licitado, as PCD’s, refere-se a uma solução tecnológica 

composta da integração de diferentes componentes e sensores. Portanto, o preço a ser 
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ofertado refere-se ao valor total da solução proposta, e não para cada componente 
individualmente, uma vez que, tecnicamente, interessa a aquisição de todos os 

equipamentos em conjunto, e não a aquisição isolada das plataformas, uma vez que isso 

não atenderá as demandas de aumentos da previsibilidade e eficiência nas atividades da 
CONTRATANTE. 

 

22.3 Observação: trata-se de especificações técnicas “equivalente”, “ou similar” e “ou de 

melhor qualidade”, estabelecidos como parâmetro de qualidade para subsidiar a 
descrição do objeto a ser licitado. 

 

22.4 No item 9.1 do Termo de Referência estão detalhadas as especificações técnicas das PCDs 
para monitoramento hidrológico com transmissão de dados utilizando redes de celulares 

e/ou tecnologia Low Power Wide Area Network (LPWAN). 

 
22.5 A futura Contratada deverá observar as condições para documentação técnica dos 

equipamentos previstas nos itens 10 e 21 do Termo de Referência. 

 
23. DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO   

 

23.1 Proceder a instalação dos equipamentos segundo as especificações mencionadas no item 
19 do Termo de Referência. 

 

24. DO TREINAMENTO 

 
24.1 A empresa CONTRATADA deverá treinar e auxiliar os técnicos da CODESAL, da forma 

como prevê o Termo de Referência no item 12. 

 
25. PAGAMENTO 

 

25.1 O pagamento será realizado pela contratante, através de crédito em conta corrente, 
obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação do 

DECRETO MUNICIPAL n.º 23.856/2013 (arts. 1º a 4º), com observância das exceções ali 

previstas (art. 5º, parágrafo único), a qual deverá ser indicada na declaração fornecida pelo 
estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do Decreto Municipal 

13.991/2002, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, em conformidade com a legislação vigente, correspondentes aos serviços 

efetivamente prestados, devidamente atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento e 
mediante a apresentação dos documentos fiscais exigíveis e declaração de não existência 

de débitos registrados no CADIM Municipal, conforme Decreto Municipal nº 24.419/2013. 

 
25.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o 

decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir 

da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização 
financeira ou correção monetária. 

 

25.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito a reajustamento de preço ou correção monetária. 

 

25.4 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá direito a 
multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor pago em atraso. 

 

26. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

26.1 A revisão dos preços registrados não poderá ultrapassar o preço praticado no 

mercado, devendo ser mantida a diferença percentual apurada entre o preço 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria de Logística e Patrimônio 
Gerência de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 042/2020 – FL 17 

originalmente oferecido pelo promitente fornecedor e o preço de mercado vigente à 
época da licitação. 

 

26.2 O preço registrado poderá ser revisto a qualquer tempo, em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Gestão 

convocar os promitentes fornecedores para negociar o novo preço. 

 

26.3 O promitente fornecedor poderá solicitar revisão dos preços registrados, somente 
para que seja mantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato; 

 

26.3.1 O pedido de revisão, por escrito, deverá ser protocolado na Coordenadoria 
Central de Material e Patrimônio. 

 

26.4 A cada pedido de revisão de preço deverá o promitente fornecedor comprovar e 
justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da 

proposta, demonstrando a nova composição do preço. 

 
26.5 No caso do promitente fornecedor ser revendedor ou representante comercial deverá 

demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com 

descrição das parcelas relativas ao valor da aquisição do produto com Notas Fiscais 
de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada 

item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

 

26.6 A Administração Pública Municipal poderá exigir do promitente fornecedor as listas 
de preços expedidas pelos fabricantes, contendo, obrigatoriamente, a data de início 

de sua vigência e numeração seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de 

preços. 
 

26.7 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal 

adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que 
acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte 

mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade 

ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros 
adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação ou deferimento ou 

indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do 

critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo 

de 15 (quinze) dias. 
 

26.8 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento 

da licitação, devidamente apurado, e os propostos pelo promitente fornecedor será 
mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado 

de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro. 

 
26.9 A Representação da Procuradoria Geral do Município/SEMGE deverá, 

obrigatoriamente, emitir parecer sobre a revisão de preços dos itens registrados.  

 
26.10 A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da 

publicação da deliberação no Diário Oficial do Município. 

 

26.11 É vedado ao promitente fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o 
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções 

previstas neste edital. 

 
26.12 Quando a Secretaria Municipal de Gestão, através de pesquisa trimestral ou 

impugnação de terceiros, verificar que o valor registrado está acima dos preços 

praticados no mercado, convocará o promitente fornecedor, através de 
correspondência oficial, para adequar os preços registrados àqueles oficialmente 
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reconhecidos pelo Município do Salvador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da notificação do documento. 

 

26.13 Na hipótese do promitente fornecedor não efetuar a adequação dos preços de 
mercado, o Município do Salvador, a seu critério poderá resilir, parcial ou 

totalmente, o Termo de Compromisso de Fornecimento. 

 

26.14 A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, 
estaduais e municipais, que são soberanas às previstas neste Edital. 

 

 
27. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

27.1 O Registro de Preços poderá ser cancelado pela Secretaria Municipal de Gestão 
quando: 

 

a) o fornecedor descumprir as exigências do edital que deu origem ao Registro de 
Preços; 

 

b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou 
não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 

aceita pela Administração Municipal; 

 

c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente 
do Termo de Compromisso de Fornecimento firmado; 

 

d) os preços registrados apresentarem variações superiores aos praticados no 
mercado e o fornecedor se recusar a adequá-los na forma prevista no item 25 

deste edital. 

 
e) em razões de interesse público, devidamente justificado. 

 

27.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
26.1 será feita por correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços. 

 

27.2.1 No caso de ser inacessível ou ignorado o endereço do promitente fornecedor, 
a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, 

ou ainda pela internet, na página eletrônica, como forma adicional de 

divulgação, por uma vez, e afixado no quadro de aviso de amplo acesso, 
considerando-se cancelado o registro na data da publicação oficial. 

 

27.3 O Registro de Preços poderá ser cancelado pelo promitente fornecedor, quando, 
mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 

exigências do edital e seus anexos que deram origem ao Registro de Preços. 

 
27.3.1 A solicitação de que trata o item acima deverá ser formulada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa prévia e facultada à 

Administração Municipal a aplicação das sanções previstas no edital e na 

legislação vigente. 
28. DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO 

 

28.1 Todo trabalho deverá ser previamente planejado pela CONTRATADA e sua equipe, para 
em seguida ser apresentado e aprovado pelo Gestor do Contrato. Todo esforço de 

planejamento, execução e monitoramento será realizado sob a condução de um 

responsável técnico da CONTRATADA. 
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28.1 A reunião de alinhamento deverá ocorrer em até 5 dias corridos após a assinatura do 
contrato. Na oportunidade, a CONTRATADA deverá apresentar o PREPOSTO e o 

RESPONSÁVEL TÉCNICO de todo o projeto. 

29 PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

29.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de 

suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto 

Municipal nº 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 

4.484/92, sem prejuízo do previsto no item 17 do Termo de Refência e das demais 

cominações legais. 
 

30 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

30.1 Ao participar desta licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da 
inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira 

ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente. 

 

30.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável 
dos termos deste edital e seus anexos. 

 

30.3 O valor total estimado para a presente licitação é de R$ 734.241,00 (setecentos e trinta 
e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais), resultante de pesquisa de mercado 

efetuada pela Administração, que será considerado valor máximo admissível para a 

contratação. 
 

30.4 Com base na pesquisa supracitada a licitante deverá observar os preços unitários 

máximos dos itens que compõem o(s) lote(s), conforme indicados a seguir: 
 

                     LOTE ÚNICO  

 

ITEM 
QTDE PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 

(R$) 

01 10 56.625,93 566.259,30 

02 10 6.073,00 60.730,00 

03 10 3.733,50 37.335,00 

04 10 6.991,67 69.916,70 

TOTAL DO LOTE 734.241,00 

 
30.5 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Secretaria revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de 

fato superveniente, comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação. 

 

30.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 

constar originariamente da proposta ou da documentação. 
 

30.6.1 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 

 

30.7 É facultado ao Pregoeiro analisar as propostas apresentadas em conjunto com 
prepostos do órgão solicitante ou de outros órgãos do Município com capacidade 

técnica para tal, devendo estes emitir parecer próprio sobre o objeto ofertado pelas 

licitantes. 
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30.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

30.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

30.10 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, 

telefone e fax, bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se 

por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

 
30.11 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

30.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal na Secretaria Municipal de Gestão/PMS, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

 

30.13 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados após os 
respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, nem 

recursos enviados via fax. 
 

30.14 No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização 
do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 
 

30.15 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Pregão 

da COMPEL, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada no Vale dos Barris, nº 

125 - Barris, Salvador/BA, mediante agendamento e confirmação através do email 
compel.semge@gmail.com. 

 

30.16 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Central 

Permanente de Licitação com base na legislação vigente. 
 

30.17 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, 

para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste Edital, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

31. Anexos do Edital 

 
Anexo I Proposta Comercial; 

Anexo II Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

Anexo III Declaração de elaboração independente de proposta; 
Anexo IV Termo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo V Declaração de inexistência de fato superveniente; 

Anexo VI Dados para assinatura do contrato; 
Anexo VII Termo de Compromisso de Fornecimento; 

Anexo VIII Ata de Registro de Preços; 

Anexo IX Minuta de contrato; 
Anexo X Autorização de Fornecimento de Material – AFM; 

Anexo XI Termo de Referência. 

Anexo XII Termo de Vistoria/Renúncia. 

 
Salvador, 23 de março de 2020. 

 

 

mailto:compel.semge@gmail.com
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Marly Pinto de Abreu 
Pregoeira 

 
 

                                                    Amauri Guimarães Pires 
Presidente COMPEL 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 042/2020 

ANEXO I 

PROPOSTA COMERCIAL  

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____  

PROCESSO Nº 

Data de abertura:  

Nome da empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

CEP:  

Telefone: (DDD)  

Fax: (DDD)  

E-mail:  

Validade de proposta: 

 
LOTE ÚNICO 

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UM QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

01 100005408 

PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS - 

PCD, PARA MONITORAMENTO 
HIDROLÓGICO DA CIDADE DO 
SALVADOR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
CRONOGRAMA E CONDIÇÕES CONTIDAS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS 
ANEXOS CONSTANTE NOS AUTOS. 

UN 10   

02 300004506 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 

PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS 
HIDROLÓGICOS (PCD), CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. 

UN 10   

03 300004507 

SERVIÇO DE GARANTIA, 12 MESES, 

PARA DE PLATAFORMA DE COLETA DE 
DADOS HIDROLÓGICOS (PCD), 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO 

DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS 
AUTOS. 

UN 10   

04 300004508 

TREINAMENTO (12 HORAS) PARA 

PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS 
HIDROLÓGICOS (PCD), CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. 

UN 10   

VALOR GLOBAL DO LOTE ÚNICO (R$)   UN 

(Valor por extenso) 
  

 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, 
taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o 

produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus (CIF/Salvador). 

FORNECEDOR 

 

___/___/____         __________________________ 
Data                     Assinatura/Carimbo 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 042/2020 
 

 

 
ANEXO II 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 

 

 
 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 

n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 

 

 
Salvador, ______ de _________________________ de _____. 

 

 
 

 

 

 

Licitante interessado 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria de Logística e Patrimônio 
Gerência de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 042/2020 – FL 24 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 042/2020 
 

ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 
(Identificação da Licitação) 

 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para 

fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar 

ou não da referida licitação; 
 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 
 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de ___. 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 
Observações: 

 

Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 
representante legal ou mandatário. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 042/2020 

 

 
ANEXO IV 

 

 

 
TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/__. 

 

 
Ao 

 

___________________________ 
(endereço) 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A Empresa __________________________________com sede na cidade de ________________, na (rua, 

avenida etc) __________________________________, n.º ____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

___________________________ , Conta Corrente: _____ Ag.: ______ Banco: ___________,neste ato 

representada por ___________________________, abaixo assinado, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, portador da carteira de identidade nº __________, DECLARA, sob as 

penalidades da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos 

termos do art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir 

os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 

vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º do referido diploma legal. 

 

 
(Local e data) 

 

 
(representante legal) 
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ANEXO V 

 

 
 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº 
________, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei que, até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 
 

 

      Local e data 
 

      Nome e identificação do declarante 

 

 
 

 

 
No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo: 

 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº 
________, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei que, até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 

      Local e data 

 
      Nome e identificação do declarante 

 

 
 

 

 
 

 

OBS: em ambos os casos a presente declaração deverá ser assinada por representante 
legal do licitante. 
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ANEXO VI 

 

 

 
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 
 

NOME -  

 

N.º DE IDENTIDADE -  

 

ÓRGÃO EMISSOR -  

 

CPF -  

 
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -  

 
 

 
 

 

 

 

Salvador, _____ de _________________ de ____. 
 

 

 
 

________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 
 

 

 
 

OBS.:  Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato. 
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ANEXO VII 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º ______/____ 
 

 

 

N.º do Processo: ________ 

N.º do Pregão Eletrônico: _______ 

_________________________________________________ 

NOME DO PROMITENTE FORNECEDOR 

____________________________________________________ 

ENDEREÇO 
 

CNPJ/MF sob o n.º ______________ através do seu representante legal, _____________________, 

R.G. n.º _________________ CPF n.º ______________, conforme instrumento em anexo, vem pelo 
presente TERMO DE COMPROMISSO, firmado com o MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da 

Secretaria Municipal de Gestão, CNPJ/MF sob o n.º 13.927.801/0003-00, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) Secretário(a) Municipal Dr.º ___________________, obrigar-se ao 
quanto segue: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 O objeto deste Termo de Compromisso de Fornecimento é o Registro dos Preços ofertados 

pela PROMITENTE FORNECEDOR para aquisição e instalação de equipamentos que 
compõe uma Plataforma de Coleta de Dados (PCD) Hidrológicos visando conferir 

maior eficiência na prevenção dos riscos relacionados aos eventos hidrológicos na 

área de abrangência da cidade do Salvador, devidamente quantificado e especificado na 
proposta apresentada em ___________, originária do Pregão Eletrônico n.º ___/__, e 

conforme Anexo I deste Termo de Compromisso de Fornecimento que consiste no Resumo 

Final da Licitação. 
 

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, relacionados no Anexo I deste Termo de 

Compromisso de Fornecimento, ficam declarados registrados para fins de cumprimento 
deste instrumento e dos Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE 

FORNECEDOR e o Município do Salvador, através das Secretarias Municipais. 

 
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar 

as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras 

licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições. 
 

1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a aceitar, quando solicitado pela 

Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado 

entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 

1.5 As alterações deverão ser devidamente justificadas e, quando se tratar de modificação do 

valor em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto, além de outros 
requisitos legais, deverá haver a solicitação formal do dirigente máximo da unidade (s) 
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municipal (is) interessada, a comprovação de que houve aumento ou diminuição da 
demanda inicialmente prevista e a indicação dos recursos suficientes para fazer face ao 

aumento da despesa. 

 
1.6 As alterações serão processadas e formalizadas nos mesmos autos do processo de 

licitação, de forma que fique registrado todo o histórico da contratação. 

 

1.7 Fica facultado ao Município do Salvador, permitir a utilização da Ata de Registro, durante 
a sua vigência, pelos órgãos e entidades da Administração Pública, desde que 

devidamente justificado. (Decreto Municipal nº 24.900/2014, alterado pelo Decreto 

Municipal nº 25.692/2014) 

1.7.1 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata 

de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 
 

2.1 O disposto na presente Ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 

as condições avençadas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
supramencionado, que se regerá pelas normas gerais da Lei nº 8.666/93 (alterada pela 

Lei n.° 12.440/2011) e Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber, Decretos Municipais 

nºs 15.984/05 e 24.900/2014 (alterado pelo Decreto nº 25.696/14), além do que mais 

for exigido no Edital e em seus Anexos. 
 

2.2 As especificações técnicas, obrigações e penalidades constantes no Edital e Termo de 

Referência do Pregão Eletrônico nº ____/____ integram este Termo de Compromisso de 
Fornecimento, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à conta dos recursos 

consignados ao orçamento dos órgãos/entidades abaixo indicados, do exercício de 2019, 
devidamente ajustadas nas dotações do exercício subseqüente. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 
4.1 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a observar as especificações técnicas para a 

aquisição das PCDs Hidrológicas, objeto do Termo de Referência, devendo executada-las 

em total obediência às leis pertinentes, seguindo as especificações preceituadas em 
normas e padrões Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

4.2  Cabe destacar que o objeto licitado, as PCD’s, refere-se a uma solução tecnológica 

composta da integração de diferentes componentes e sensores. Portanto, o preço a ser 

ofertado refere-se ao valor total da solução proposta, e não para cada componente 
individualmente, uma vez que, tecnicamente, interessa a aquisição de todos os 

equipamentos em conjunto, e não a aquisição isolada das plataformas, uma vez que isso 

não atenderá as demandas de aumentos da previsibilidade e eficiência nas atividades da 
CONTRATANTE. 

 

4.3  Observação: trata-se de especificações técnicas “equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor 
qualidade”, estabelecidos como parâmetro de qualidade para subsidiar a descrição do 

objeto a ser licitado. 

 

4.4  No item 9.1 do Termo de Referência estão detalhadas as especificações técnicas das PCDs 
para monitoramento hidrológico com transmissão de dados utilizando redes de celulares 
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e/ou tecnologia Low Power Wide Area Network (LPWAN), as quais a futura Contratada está 
obrigada a cumprir. 

 

4.5  A futura Contratada deverá observar a documentação técnica dos equipamentos prevista 
no item 10 e 20 do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, 

CRONOGRAMA E DA LOCALIZAÇÃO 
 

5.1 Os equipamentos que compõe as PCD’s Hidrológicas, softwares, materiais, componentes e 

dispositivos deverão ser entregues na sede da Defesa Civil de Salvador/BA e a 
CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas de translado, até o local de sua 

instalação. Previamente à entrega e instalação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá 

comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, em reunião 
presencial na sede da Defesa Civil, para alinhamento das questões técnicas envolvidas no 

fornecimento e instalação dos bens adquiridos. 
 

5.1.1 Por sugestão da CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a comparecer, sempre 

que necessário, para outras reuniões, presenciais ou remotas, com o intuito de 
alinhar entendimentos técnicos até a efetiva instalação. 

 

5.2 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Av. Mario Leal Ferreira, 80 – CEP: 

40285-280 - Bonocô, Salvador - BA, no horário 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 de 
Segunda a Sexta-feira. 

 

5.3  Os bens serão recebidos provisoriamente logo após a entrega pelo (a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 

5.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da 

CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 

5.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

5.6 Após a emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá o prazo de 

90 (noventa) dias corridos para a entrega e instalação completa das sirenes de alerta 

sonoro e visual e estações pluviométricas automáticas, incluindo treinamento da equipe do 
CEMADEC, conforme cronograma apresentado na Tabela A. 

 

5.7  Os prazos para execução do objeto da presente licitação estão estabelecidos na Tabela A 
mencionada no subitem 3.6 do Termo de Referência em dias corridos e terão como termo 

inicial a data da assinatura do contrato. 

 
5.8  A instalação e efetiva operação das PCD´S adquiridas, deverá ser feita/executada nas 

áreas previamente definidas pela CONTRATANTE. Na reunião de alinhamento serão 

definidas as áreas onde as PCDs deverão ser instaladas, conforme Tabela A. 
 

CLÚSULA SEXTA – DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

6.1 O PROMITENTE FORNECEDOR deverá proceder a instalação dos equipamentos segundo 
as especificações mencionadas no item 19 do Termo de Referência: 

 

6.2 No início da execução, a futura CONTRATADA deverá desenvolver as atividades 
preliminares, exigidas para uma boa execução dos serviços, incluindo remanejamento de 

instalações (fios, redes, tubulações externas e internas, pintura, ajuste no ambiente, etc.) 
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ou quaisquer outros equipamentos existentes nas áreas de influência da montagem, 
sempre em conformidade com os projetos apresentados e seus propósitos, e com o 

acompanhamento do Fiscal do contrato, designado pela Codesal. 

 
6.3 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e 

elementos existentes na Sede da Codesal, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a 

CONTRATADA deverá solicitar, previamente ao Fiscal do Contrato, autorização para tais 

deslocamentos e modificações. 
 

6.4 A direção técnica e a execução dos serviços são de responsabilidade única e exclusiva da 

CONTRATADA, cabendo ao Fiscal do Contrato a função de zelar pelo cumprimento do 
contrato segundo os ditames da lei e da boa técnica. A existência da Fiscalização, 

portanto, não diminui nem atenua a responsabilidade do LICITANTE CONTRATADO pela 

execução de qualquer serviço, não cabendo, inclusive, aventar qualquer espécie de 
solidariedade. 

 

6.5 A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações constantes 
deste Termo de Referência, as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo 

que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação 

vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como 
elementos de referência para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais, 

equipamentos e softwares. No caso destas faltarem ou forem omissas, deverão ser 

consideradas as prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos de 

órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as 
recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem a solução. 

 

6.6 De forma específica deverão ser observadas as seguintes Normas e especificações 
constantes do Termo de Referência: 

 

a) NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 
b) NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrônica – conectores elétricos; 

c) NBR 5471 - Condutores Elétricos. 

 
6.7 Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal do Contrato de maneira a manter o 

padrão de qualidade previsto para os serviços em tela. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

7.1 O valor do presente Termo de Compromisso de Fornecimento é o valor ofertado pelo 

PROMITENTE FORNECEDOR para o(s) lote(s) ______ constante(s) de sua proposta, 
apresentada no Pregão Eletrônico Nº ______/____, que faz parte integrante deste 

instrumento, independentemente de transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 

_________ (__________________________), inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
transporte CIF/Salvador, seguros, tributos, contribuições fiscais, parafiscais, 

emolumentos e custos de qualquer natureza. 

 

7.2 O pagamento será realizado pela contratante, através de crédito em conta corrente, 

obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação do 

DECRETO MUNICIPAL n.º 23.856/2013 (arts. 1º a 4º), com observância das exceções ali 

previstas (art. 5º, parágrafo único), a qual deverá ser indicada na declaração fornecida 
pelo estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do Decreto Municipal 

13.991/2002, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, em conformidade com a legislação vigente, correspondentes aos serviços 
efetivamente prestados, devidamente atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento e 

mediante a apresentação dos documentos fiscais exigíveis e declaração de não existência 

de débitos registrados no CADIM Municipal, conforme Decreto Municipal nº 

24.419/2013. 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria de Logística e Patrimônio 
Gerência de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 042/2020 – FL 32 

 

7.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o 

decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir 
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização 

financeira ou correção monetária. 

 
7.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço ou correção monetária. 

7.5 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá direito a 

multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor pago em atraso. 

7.6 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo 

fornecedor, através de Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro 
dos prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou por outros 

instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei nº 8.666/93 e recebimento 

Nota de Empenho. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 
8.1 Os equipamentos e seus componentes deverão obedecer às condições da garantia 

previstas nos pontos 11 e 21 do Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA NONA - INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

9.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 

formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9.2 O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinatura do contrato no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação. Este prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão 

contratante. 

 

9.3 O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o 
contrato pelo fornecedor registrado implicará na aplicação das sanções previstas neste 

Edital. 

 
9.4 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

 

9.5 Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

contratual, de tudo dando ciência à Administração. 
 

9.6 Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, desde que 

justificados, observado o que dispõe o art. 65 da Lei nº 8666/1993. 

 
9.6.1 O percentual a ser utilizado de acréscimo deve recair sobre o contrato desde que 

esteja vigente, independentemente de a ARP ter expirado o seu prazo de validade, 

haja vista que a vigência dos contratos celebrados em decorrência da utilização da 
ARP é desvinculada desta. 

 

9.7 Observar as demais condições previstas nos itens 24 e 25 do Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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10.1 O Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura do 

Termo de Compromisso de Fornecimento, podendo, a critério da Administração Pública 

Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessários, para atendimento aos 
órgãos e entidades municipais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR 

 
11.1 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura 

firmados, sob pena de cancelamento do presente Termo de Compromisso de 

Fornecimento. 
 

11.2 Estar apto a executar os serviços imediatamente após assinatura deste instrumento. 

 
11.3 Manter atualizado o endereço, telefone e fax da empresa, dando ciência à Administração 

Municipal das modificações que venham a ocorrer no período de vigência do Termo de 

Compromisso de Fornecimento, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa 
frustrada de comunicação. 

 

11.4 Responsabilizar-se pela qualidade do produto/serviço entregue, especialmente para efeito 
de substituição imediata ou refazimento, no caso de não atendimento ao solicitado. 

 

11.5 Manter durante a vigência do Termo de Compromisso de Fornecimento, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

11.6 Cumprir integralmente as cláusulas previstas no item 12, 15, 19, 21, 27 e 28 do Termo de 

Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
12.1 As condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços e seus Anexos, deverão ser mantidas pelo fornecedor beneficiário durante toda a 

vigência da presente Ata, ficando facultado à Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, a 
qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos 

apresentados quando daquelas fases. 

 

12.2 Quando do fornecimento dos produtos, o fornecedor beneficiário deverá manter 
atualizadas a Regularidade Fiscal e a Habilitação Jurídica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REVISÃO DE PREÇOS 
 

13.1 Os preços poderão ser revistos, por solicitação expressa da detentora do Registo de Preços, 

somente para que seja mantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato; 
 

13.1.1 O pedido deverá ser dirigido para Gerência Central de Material e Patrimônio. 

 
13.2 A cada pedido de revisão de preço deverá o PROMITENTE FORNECEDOR comprovar e 

justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da 

proposta, demonstrando a nova composição do preço. 

 
13.3 No caso do PROMITENTE FORNECEDOR ser revendedor ou representante comercial 

deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, 

com descrição das parcelas relativas ao valor da aquisição do produto com Notas Fiscais 
de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em 

relação ao preço final (Planilha de Custos). 
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13.4 A Administração Municipal poderá exigir do PROMITENTE FORNECEDOR listas de preços 
expedidas pelos fabricantes, contendo, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e 

numeração seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 

 
13.5 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal 

adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o 

pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras 

e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, 
utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, 

devendo a deliberação ou deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 

instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para 
decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

13.6 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da 
licitação, devidamente apurado, e os propostos pelo PROMITENTE FORNECEDOR será 

mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de 

forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro. 
 

13.7 A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da 

deliberação no Diário Oficial do Município. 
 

13.8 É vedado ao PROMITENTE FORNECEDOR interromper o fornecimento enquanto aguarda 

o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções 

previstas neste edital. 
 

13.9 Quando a Secretaria Municipal de Gestão, através de pesquisa trimestral ou impugnação 

de terceiros, verificar que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, 
convocará o PROMITENTE FORNECEDOR, através de correspondência oficial, para 

adequar os preços registrados àqueles oficialmente reconhecidos pelo Município do 

Salvador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação do documento. 
 

13.10 Na hipótese da PROMITENTE FORNECEDOR não efetuar a adequação dos preços de 

mercado, o Município do Salvador, a seu critério poderá resilir, parcial ou totalmente, o 
Termo de Compromisso de Fornecimento. 

 

13.11 A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, 

estaduais e municipais, que são soberanas à previsão desta Cláusula Oitava. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
14.1 O Registro de Preços poderá ser cancelado pela Secretaria Municipal de Gestão quando: 

 

a) o fornecedor descumprir as exigências do edital que deu origem ao Registro de Preços; 
 

b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela 
Administração Municipal; 

 

c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do 

Termo de Compromisso de Fornecimento firmado; 
 

d) os preços registrados apresentarem variações superiores aos praticados no mercado e o 

fornecedor se recusar a adequá-los na forma prevista na cláusula nona deste 
instrumento. 

 

e) em razões de interesse público, devidamente justificado. 
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14.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência, com 
aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro 

de Preços. 

 
14.2.1 No caso de ser inacessível ou ignorado o endereço do promitente fornecedor, a 

comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, ou 

ainda pela internet, na página eletrônica, como forma adicional de divulgação, por 

uma vez, e afixado no quadro de aviso de amplo acesso, considerando-se cancelado 
o registro na data da publicação oficial. 

 

14.3 O Registro de Preços poderá ser cancelado pelo promitente fornecedor, quando, mediante 
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital 

e seus anexos que deram origem ao Registro de Preços. 

 
14.3.1 A solicitação de que trata o item acima deverá ser formulada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa prévia e facultada à 

Administração Municipal a aplicação das sanções previstas no edital e na 
legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

15.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de 

suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto 

Municipal nº 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 

4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais, nas situações a seguir: 

 
15.1.1 Advertência, quando ocorrer atraso na entrega de materiais ou do início da 

prestação do serviço em até 10 (dez) dias da data fixada. 

 
15.1.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 

(doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, 

quando o fornecedor deixar de atender as especificações técnicas relativas a 
materiais ou serviços, previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente; 

 

15.1.3 Nos casos de retardamento imotivado no fornecimento de materiais ou na 

execução de serviços, quando houver reincidência de atraso por mais de 15 
(quinze) dias, no caso de fornecimento ou por mais de 30 (trinta) dias no caso de 

execução de serviços: 

 
a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de 

atraso, sobre o valor da fatura o fornecimento de materiais ou serviços não 

realizados, além de suspensão de 3 (três) meses; 
 

b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura 

do fornecimento de materiais ou execução de serviços, realizados com atrasos 
superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota 

de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) meses, a 

depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento de 

materiais ou execução de serviços realizados com atrasos superiores a 30 

(trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses. 

 

15.1.4 Paralisar serviços ou fornecimento de materiais, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria de Logística e Patrimônio 
Gerência de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 042/2020 – FL 36 

cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses, a 
depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal. 

 

15.1.5 Entregar, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada, furtada, deteriorada 
ou danificada: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou 

empenho e declaração de inidoneidade, por um prazo de 1 (um) ano. 

 

15.1.6 Recusar-se a assinar o contrato ou a receber o empenho: multa de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses. 

 

15.1.7 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no 
âmbito da Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, 

adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva 

por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: 
declaração de inidoneidade, por um prazo de 1 (um) ano. 

 

15.1.8 Dar causa ao retardamento da execução do certame ou não manter a proposta: 
suspensão por um prazo de até 01 (um) ano. 

 

15.1.9 Deixar de comunicar, formalmente, à Administração Municipal as alterações que 
venham a ocorrer no endereço, telefone e fax da empresa, no período de vigência 

do contrato: suspensão de 6 (seis) meses. 

 

15.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 
Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 

contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi 

imposta. 
 

15.3 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da apenação 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 sanção aplicada. 

 

15.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de materiais, 
serviço ou obra, após prévio processo administrativo, ou cobrado judicialmente, a critério 

da Secretaria Municipal de Gestão. 

 
15.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do 

grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração 

Pública Municipal. 
 

15.6 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste 

instrumento, nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à 
contratante ou a terceiros em conseqüência do inadimplemento das condições 

contratuais. 

 

15.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa. 

 

15.8 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário. 
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15.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação. 

 
15.10 Demais cláusulas mencionadas no item 17 (descumprimento das obrigações 

contratuais) do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - FORO 
 

16.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como o competente 

para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Termo de Compromisso de 
Fornecimento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Salvador, ___ de ________________ de ____. 
 

______________________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 
 

 

FORNECEDOR/PROMITENTE 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 042/2020 
 

ANEXO VIII 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/____ 

PROCESSO DE COMPRA N.º____________ 

 
EMPRESA (razão social): 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 
 

Item 
Código 

un Especificação 

    

 

Preço ofertado Preço de mercado % Diferença preço de mercado 

   

Locais pesquisados: Data da pesquisa: 

1  

2  

3  

 

 

Item 
Código 

un Especificação 

    

 

Preço ofertado Preço de mercado % Diferença preço de mercado 

   

Locais pesquisados: Data da pesquisa: 

1  

2  

3  

 

 

 
_____________________ 

SEARP 

_____________________ 
AQMS 

_____________________ 

CMP 

Salvador, ________ de ___________________ de ____ 
 

 

SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO 
 

 

 
CONTRATADO 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 042/2020 
 

 

ANEXO IX 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da XXXXXXXXX, com sede XXXXXXXX, nesta Capital, 
Inscrita no CNPJ/MF n.º XXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. Secretário, Dr. 

XXXXXXXX, nomeado por Decreto Simples, publicado no DOM de XX/XX/XXXX, e em 

conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas por Decreto Simples, publicado no 
DOM de XX/XX/XXXX doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXX, inscrita no CNPJ. sob n.º XXXXXXXXX, neste ato 

representada pelo Sr. XXXXXXXXX, RG nº XXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXX, RG n.º 

XXXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, têm entre si acordados os termos deste contrato, cuja 

celebração foi autorizada mediante ato homologatório às fls. XXXX do processo administrativo 
nº XXXXX/XXX - XXXX, sujeitando-se as partes às Leis nº 8.666/93, atualizada, Lei Municipal 

nº 4.484/92, esta no que couber, e demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas e 

condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independentemente 
de transcrição, os documentos: 

 

a) Edital de Pregão Eletrônico de __ de ____________ de _____. 

b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em __________________ 
c) Termo de Compromisso de Fornecimento firmado em ___/___/___. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto deste instrumento a contratação, sob o regime de Registro de Preços, de 

empresa especializada para execução de serviços de Coleta de Dados Hidrológicos, 
compreendendo a aquisição e instalação de equipamentos que compõe uma 

Plataforma de Coleta de Dados (PCD) Hidrológicos visando conferir maior eficiência 

na prevenção dos riscos relacionados aos eventos hidrológicos na área de 
abrangência da cidade do Salvador, conforme termo de referência, resumo em anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2.1 A despesa deste contrato ocorrerá pela dotação da Secretaria ______, no Projeto/Atividade 

______________, Elemento de Despesa ________________, Fonte ____, no orçamento relativo 

ao exercício de _____. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
3.1  O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, através de crédito em conta corrente, 

obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação do 

DECRETO MUNICIPAL nº 23856/2013 ( arts. 1º a 4º), com a observância das exceções 
ali previstas ( Art. 5º parágrafo único), a qual deverá ser indicada na declaração fornecida 

pelo estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, parágrafo segundo do 

Decreto Municipal 13.991/2002, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em conformidade com a legislação vigente, 
correspondentes aos serviços efetivamente prestados, devidamente atestados pelo 

servidor/comissão de Recebimento e mediante apresentação dos documentos fiscais 

exigíveis e declaração de não existência de débitos registrados no CADIM Municipal, 
conforme Decreto Municipal nº 24.419/2013.  

 

3.2 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em 
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATANTE adote as 
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providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de 
pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 

 

3.3 Será suspenso no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que ocorrerem 
irregularidades na prestação dos serviços ou nas faturas. 

 

3.4 No valor da contratação deverá estar incluso todos os encargos sociais, fiscais, 

trabalhistas, tributários, estipulados na legislação fiscal e trabalhista, materiais de 
consumo, equipamentos necessários, despesas com passagens e diárias e outras que se 

façam necessárias para a realização do objeto contratado.  

 
3.5  O preço global é meramente estimativo no tocante aos itens de treinamento e software, 

pois, o respectivo pagamento dependerá da efetiva solicitação e utilização dos aludidos 

itens pela Administração Pública. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, 

CRONOGRAMA E DA LOCALIZAÇÃO 
 

4.1 Os equipamentos que compõe as  PCD’s Hidrológicas, softwares, materiais, componentes e 

dispositivos deverão ser entregues na sede da Defesa Civil de Salvador/BA e a 
CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas de translado, até o local de sua 

instalação. Previamente à entrega e instalação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá 

comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, em reunião 

presencial na sede da Defesa Civil, para alinhamento das questões técnicas envolvidas no 
fornecimento e instalação dos bens adquiridos. 

 

4.1.1 Por sugestão da CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a comparecer, sempre 
que necessário, para outras reuniões, presenciais ou remotas, com o intuito de 

alinhar entendimentos técnicos até a efetiva instalação. 

 
4.2 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Av. Mario Leal Ferreira, 80 – CEP: 

40285-280 - Bonocô, Salvador - BA, no horário 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 de 

Segunda a Sexta-feira. 
 

4.3 Os bens serão recebidos provisoriamente logo após a entrega pelo (a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
 

4.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da 

CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 
4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
4.6 Após a emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá o prazo 

de  

90 (noventa) dias corridos para a entrega e instalação completa das sirenes de alerta 

sonoro e visual e estações pluviométricas automáticas, incluindo treinamento da equipe 
do CEMADEC, conforme cronograma apresentado na Tabela A. 

 

4.7   Os prazos para execução do objeto da presente licitação estão estabelecidos na Tabela A 
abaixo em dias corridos e terão como termo inicial a data da assinatura do contrato. 
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Etapa Marco Prazo Responsáveis 

Assinatura do contrato D  
CONTRATADA e 

CONTRATANTE 

Reunião de Alinhamento  D+5 dias 
CONTRATADA e 

CODESAL 

Entrega dos produtos / 

equipamentos 
I 

D+90 

dias 
CONTRATADA 

Instalação e configuração das 

PCDs 

Treinamento para a utilização 

dosistema instalado 
 I + 5 dias CONTRATADAA 

Assitência Técnica durante a 
garantia dos equipamentos 

 
I+12 

meses 
CONTRATADA 

Tabela A: Etapas e Prazos de Entrega. 

4.8  A instalação e efetiva operação das PCD´S adquiridas, deverá ser feita/executada nas 

áreas previamente definidas pela CONTRATANTE. Na reunião de alinhamento serão 

definidas as áreas onde as PCDs deverão ser instaladas, conforme Tabela A. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 

5.1 As especificações técnicas para a aquisição das PCDs Hidrológicas, objeto do Termo de 
Referência, deverão ser executadas em total obediência às leis pertinentes, seguindo as 

especificações preceituadas em normas e padrões Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 
 

5.2  Cabe destacar que o objeto licitado, as PCD’s, refere-se a uma solução tecnológica 

composta da integração de diferentes componentes e sensores. Portanto, o preço a ser 
ofertado refere-se ao valor total da solução proposta, e não para cada componente 

individualmente, uma vez que, tecnicamente, interessa a aquisição de todos os 

equipamentos em conjunto, e não a aquisição isolada das plataformas, uma vez que isso 

não atenderá as demandas de aumentos da previsibilidade e eficiência nas atividades da 
CONTRATANTE. 

 

5.3    Observação: trata-se de especificações técnicas “equivalente”, “ou similar” e “ou de 
melhor qualidade”, estabelecidos como parâmetro de qualidade para subsidiar a 

descrição do objeto a ser licitado. 

 
5.4   No ponto 9.1 do Termo de Referência estão detalhadas as especificações técnicas das 

PCDs para monitoramento hidrológico com transmissão de dados utilizando redes de 

celulares e/ou tecnologia Low Power Wide Area Network (LPWAN). 
 

5.5 A Contratada deverá observar a documentação técnica dos equipamentos delineada 

nos itens 10 e 20 do Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO 

 

6.1 No início da execução, a CONTRATADA deverá desenvolver as atividades preliminares, 
exigidas para uma boa execução dos serviços, incluindo remanejamento de instalações 

(fios, redes, tubulações externas e internas, pintura, ajuste no ambiente, etc.) ou 

quaisquer outros equipamentos existentes nas áreas de influência da montagem, sempre 
em conformidade com os projetos apresentados e seus propósitos, e com o 

acompanhamento do Fiscal do contrato, designado pela Codesal. 
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6.2  Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e 
elementos existentes na Sede da Codesal, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a 

CONTRATADA deverá solicitar, previamente ao Fiscal do Contrato, autorização para tais 

deslocamentos e modificações. 
 

6.3 A direção técnica e a execução dos serviços são de responsabilidade única e exclusiva da 

CONTRATADA, cabendo ao Fiscal do Contrato a função de zelar pelo cumprimento do 

contrato segundo os ditames da lei e da boa técnica. A existência da Fiscalização, 
portanto, não diminui nem atenua a responsabilidade do LICITANTE CONTRATADO pela 

execução de qualquer serviço, não cabendo, inclusive, aventar qualquer espécie de 

solidariedade. 
 

6.4 A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações constantes do 

Termo de Referência, as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as 
especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente 

dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como elementos de 

referência para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais, equipamentos e 
softwares. No caso destas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as 

prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos de órgãos/entidades 

internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos 
fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem a solução. 

 

6.5 De forma específica deverão ser observadas as seguintes Normas e especificações 

constantes do Termo de Referência: 
 

a) NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

b) NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrônica – conectores elétricos; 
c) NBR 5471 - Condutores Elétricos. 

 

6.6 Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal do Contrato de maneira a manter o 
padrão de qualidade previsto para os serviços em tela. 

 

6.7 DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO 

6.7.1 Todo trabalho deverá ser previamente planejado pela CONTRATADA e sua equipe, 

para em seguida ser apresentado e aprovado pelo Gestor do Contrato. Todo esforço 

de planejamento, execução e monitoramento será realizado sob a condução de um 

responsável técnico da CONTRATADA. 

6.7.2 A reunião de alinhamento deverá ocorrer em até 05(cinco) dias corridos após a 

assinatura do contrato. Na oportunidade, a CONTRATADA deverá apresentar o 

PREPOSTO e o RESPONSÁVEL TÉCNICO de todo o projeto. 
 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 
 

7.1 A empresa CONTRATADA deverá dar um período de 12 (doze) meses de garantia para 

todas as peças, sem qualquer custo adicional a CONTRATANTE; 
 

7.2 O prazo de garantia será contado a partir da data em que os equipamentos estejam 

efetivamente entregues e instalados nos devidos locais predeterminados neste 
documento, mesmo que haja necessidade de relocação deste (s) endereço (s) em 

decorrência de segurança dos bens, sem prejuízo de qualquer política de garantia 

adicional oferecido pelo fabricante; 

 
7.3 A CONTRATADA garantirá que os bens adquiridos atenderão às especificações 

constantes deste termo de referência, incluindo os manuais, a serem entregues à 
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CONTRATANTE, que receberá também, para fins de validar sua instalação e 
funcionalidade, todas as informações, base de dados e programas necessários. 

 

7.4 A CONTRATADA obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade a respeito de 
quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, cadastros, dispositivos, 

modelos ou outros materiais de propriedade da CONTRATANTE, aos quais tiver acesso 

em decorrência da prestação de serviços relacionados ao presente Edital, ficando 

terminantemente proibida de fazer uso ou revelações destes, sob qualquer justificativa. 
 

7.5 Esta garantia não resultará nenhum desembolso por parte do CONTRATANTE; 

 
7.6 Durante a fase de garantia, as visitas técnicas requeridas no local de instalação das 

PCDs, serão supervisionadas por técnicos treinados e capacitados, em conformidade com 

o Manual de Operação/Manutenção do fabricante das PCDs. Dentre as visitas técnicas 
requeridas, podemos destacar: 

 

7.6.1 Substituição da PCD ou qualquer acessório, em tempo adequado, caso estes 
apresentem defeito de hardware ou software, no prazo máximo de 10 dias, 

durante o período de garantia, considerando o uso desses equipamentos em 

consonância com as orientações dos manuais de operação e manutenção a serem 
fornecidos; 

 

7.6.2 A estruturação e implantação do programa de operação no DATALOGGER das 

estações, no qual são definidas as variáveis monitoradas, os intervalos de coleta, 
os processamentos dos dados, dentre outros detalhes técnicos de interesse; 

 

7.6.3 Solução de problemas diversos de operação das PCDs como: instalação ou 
reinstalação do programa ou sistema operacional, operações de download, 

configuração dos sensores, dentre outros, que por ventura possam estar 

prejudicando o funcionamento correto da estação. 
 

7.6.4 Importante: Durante o período de garantia, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá substituir ou reparar conjuntos ou bens 
defeituosos ou degradados em decorrência de falhas de fabricação, cabendo 

sempre a CONTRATANTE comunicar à CONTRATADA por escrito (através de 

relatório preliminar de falhas), a constatação do defeito ou degradação observada. 

 
7.6.5 A critério da CONTRATADA, a peça defeituosa que necessitar de reparo deverá ser 

encaminhada para seus próprios laboratórios de manutenção, devolvendo-a, em 

seguida, reparada ou substituída por uma nova peça, para as instalações da 
CONTRATANTE em um prazo não superior ao definido no item 25 ACORDO DE 

NÍVEL DE SERVIÇO (ANS). 

 
7.7 DA GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE 

 

7.7.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia on-site, ou seja, nas dependências da 
CONTRATANTE e nos locais de instalação das PCDs (a serem definidos) situados no 

Município de Salvador e suporte técnico aos produtos (equipamentos, softwares, 

sistemas de informação e demais materiais) fornecidos, pelo período de 12 doze) 

meses, contados da data do recebimento definitivo da solução. 
 

7.7.2 Juntamente com os produtos fornecidos, a CONTRATADA deverá entregar os 

certificados de garantia que atendam às disposições constantes nesta cláusula. 
 

7.7.3 A atualização ou disponibilização para download deverá ocorrer em um prazo máximo 

de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de lançamento da nova versão ou release. 
Caso a nova versão ou release seja disponibilizada para download, deverá a 
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CONTRATADA prestar o suporte necessário para a instalação e configuração da 
mesma. 

 

7.7.4 A CONTRATADA será responsável pela sustentação, suporte e manutenção de todo 
software durante o período de garantia (12 meses), inclusive das partes que vierem a 

ser implementadas por meio dos serviços de desenvolvimento e customização, objeto 

desta contratação;  

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 Fornecer todos os produtos (equipamentos, cabos, softwares, sistemas de informação e 
demais materiais) necessários à implantação da solução;  

 

8.2 Instalar todos os produtos que compõe a solução, incluindo sua montagem, interligação, 

configuração, ativação e integração; 
 

8.3 A CONTRATADA, ao indicar o preço global, deverá ter conhecimento que é meramente 

estimativo no tocante aos itens de treinamento e de software, pois, o respectivo pagamento 
dependerá da efetiva solicitação e utilização dos aludidos itens pela Administração Pública.  

 

8.4 A contratada deverá permitir acesso à estrutura da mensagem bruta enviada pela PCD 

Hidrológica para fins de decodificação (não nos referimos a estrutura já decodificada como 

por exemplo arquivos .CSV, XML, xls ou semelhante enviados para um FTP) e identificação 
dos respectivos parâmetros que serão monitorados, inclusive parâmetros de medição 

internos da estação como carga da bateria e status da porta do gabinete (aberto/fechado) 

etc., além de fornecer exemplo de uma ou mais mensagem e respectivas decodificações, de 
forma que a contratante possa realizar a integração dos dados das PCDs com o sistema  de 

gestão de dados  da CODESAL. 
 

8.5 Permitir transmitir os dados via conexão socket TCP e envio para servidor FTP. 
 

8.6 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE toda e qualquer documentação gerada 
em função do objeto da contratação, qual seja, quaisquer estudos, relatórios, 

especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 

diagramas, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e 
Internet e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica;  

 

8.7 A CONTRATADA fica proibida de comercializar a documentação supracitada que seja 
produzida no escopo específico da realização deste objeto, ficando sujeita às penalidades 

previstas na Lei 9609/98 em caso de descumprimento desta determinação; 

 
8.8  A utilização de soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros 

na execução dos serviços relacionados ao presente contrato, que possam afetar a 

propriedade do produto, deve ser formal e previamente autorizada pela Codesal; 
 

8.9   Elaborar e executar o plano de testes, a fim de constatar o correto funcionamento de toda a 

solução implantada, de acordo com as condições exigidas no Termo de Referência; 
 

8.10  Transferir o conhecimento para a equipe técnica da Codesal, mediante:  
 

a) Fornecimento de manuais técnicos de operação e administração dos equipamentos, 

software e sistemas (todos no idioma português brasileiro); 
 

b) Fornecimento de documentação as-built das instalações (no idioma português 

brasileiro), ou seja, toda e qualquer documentação relacionada ao projeto instalado, 

configurações e demais documentos necessários ao entendimento da solução; 
 

8.11 Responsabilizar-se pela completa implantação do projeto, ou seja, todos os custos 

necessários à instalação dos equipamentos, pontos de alimentação de energia, e 
distribuição dos equipamentos e materiais; 
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8.12 Executar serviços gerais, como ligações provisórias, aluguel de equipamentos e 
ferramentas, transportes e fretes, além de responsabilidade pela contratação dos 

profissionais especializados; 

8.13  Possuir pleno conhecimento do objeto contratado em todos os seus detalhes. Se durante a 
execução dos trabalhos forem necessárias alterações nas especificações e projetos 

originais, competirá à CONTRATADA elaborar o projeto da parte a modificar e submetê-lo a 

aprovação da Codesal, não podendo ocorrer, no entanto, alteração substancial das 

disposições gerais formuladas pelo projeto original; 
 

8.14 Obedecer, para todas as instalações e serviços, as normas vigentes estabelecidas pela 
ABNT;  

 

8.15  Responsabilizar-se por todos instrumentais necessários durante o período de implantação 

e testes de aceitação; 
 

8.16 Entregar nos locais de instalação todos os equipamentos e materiais de acordo com o 

Projeto Executivo aprovado, ficando a seu cargo as despesas de embalagem, 

desembalagem, transporte e seguro; 
 

8.17 Executar os serviços por etapas, de modo a não prejudicar as atividades desenvolvidas na 

Codesal, podendo ser exigida a realização de algumas fases em horários noturnos e fins-

de-semana para que seja cumprido o cronograma de entrega, sem que isso traga ônus a 
Codesal; 

 

8.18 Guardar especial atenção à proteção das áreas trabalhadas para que sejam evitados danos 

aos equipamentos instalados, revestimentos de paredes e pisos, como também às 
divisórias, forros e terminais elétricos existentes no local; 

 
8.19 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados durante a realização dos serviços, 

reparando-os no mesmo padrão previamente utilizado; 
 

8.20 Responsabilizar-se, sempre que necessário, pela movimentação (incluindo a reposição no 
local de origem) de divisórias, forros, esquadrias, mobiliário ou quaisquer outros 

componentes existentes; 
 

8.21 Responsabilizar-se pelo refazimento da pintura em todos os locais em que a pintura for 

danificada ou que por decorrência dos serviços sejam necessárias restaurações, devendo 
essas restaurações serem executadas nas mesmas condições existentes anteriormente, 

sem que se evidenciem as diferenças entre o revestimento novo e o antigo; 
 

8.22  Cuidar para que sejam evitados respingos e escorrimento nas superfícies não destinadas à 

pintura (ferragens, vidros, dentre outros) as quais serão devidamente protegidas. Os 
respingos inevitáveis serão removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver 

fresca; 
 

8.23 Observar para que todas as instalações elétricas recebam os materiais e acabamentos 
necessários. Os circuitos elétricos de alimentação serão protegidos por disjuntores com 

amperagem compatível para cada circuito;  
 

8.24 Responsabilizar-se para que todo o entulho proveniente dos serviços de demolições e 

preparo do local de intervenção, bem como aquele que venha a ser produzido durante a 

execução, seja removido do local dos serviços para áreas externas, diariamente; 
 

8.25 A CONTRATADA será responsável pela prestação de todos os serviços, fornecimento de 
todos os equipamentos, fretes, custos de documentação, garantia on site dos 

equipamentos e mão de obra, incluindo ainda, o detalhamento do projeto e quaisquer 

outros trabalhos tidos como necessários para o perfeito funcionamento do sistema, 
durante a vigência contratual; 
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8.26  Todos os equipamentos referentes ao objeto do Termo de Referência deverão estar em linha 
de produção do fabricante, e os softwares em sua versão mais atualizada, não podendo 

haver qualquer anúncio de descontinuidade destes; 
 

8.27 Fornecer o(s) objeto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições 
estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

 

8.28 Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, 

desempenho, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante toda a 
vigência do Contrato, dentro dos prazos e condições estipulados, sob pena de ser 

considerado infração passível de aplicação de penalidades previstas contratualmente, caso 

os prazos e condições não sejam cumpridos; 
 

8.29 Responsabilizar-se pela observância de Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas 

federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 
 

8.30 Atender prontamente às solicitações da Codesal no fornecimento do objeto nas quantidades 

e especificações do Termo de Referência, de acordo com a necessidade desta, a partir da 

solicitação do gestor do contrato; 
 

8.31 Providenciar toda a infraestrutura necessária para garantia dos acordos de nível de serviço; 
 

8.32 Assumir responsabilidade irrestrita sobre a totalidade do fornecimento e dos serviços 

associados; 

8.33 Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto ao CONTRATANTE, que deverá 

responder pela fiel execução do Contrato; 

8.34 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, 

relacionados com as características e funcionamento do objeto, inclusive em relação aos 
problemas detectados; 

 

8.35 Comunicar, imediatamente, por escrito, qualquer anormalidade, prestando ao 
CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários; 

 

8.36 Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais 
devidamente habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços; 

 

8.37 Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional, não podendo, sob qualquer 

hipótese, transferir para outra empresa a responsabilidade por eventuais problemas na 

prestação do objeto; 
 

8.38 Reparar integralmente quaisquer perdas ou danos causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus profissionais 
em razão da execução do(s) serviço(s) contratado(s), independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeito; 
 

8.39 Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e 

de pronto socorro de seus empregados; 
 

8.40 Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, materiais e utensílios 

necessários à execução dos serviços objeto do contrato, até as instalações do 
CONTRATANTE; 

 

8.41 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, 

bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços 
objeto do contrato. 

 

8.42 A CONTRATADA deverá apresentar e manter no seu quadro de pessoal, durante toda a 

vigência contratual, pelo menos 01 (um) profissional especializado no serviço a ser 
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contratado, certificado de treinamento, conhecimento comprovado dos equipamentos do 
objeto do Termo de Referência, durante toda a vigência do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 Permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da CONTRATADA, o acesso aos 
equipamentos e às instalações relativas ao objeto do Termo de Referência, para efeito de 

execução dos serviços, durante o expediente normal e excepcional; 
 

9.2 O Gestor do Contrato, responsável por gerir a execução contratual, será o subcoordenador 

do CEMADEC/CODESAL;  
 

9.3 O Fiscal do Contrato, responsável por fiscalizar a execução contratual, será o gestor do 

NTI/CODESAL; 
 

9.4 Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das 

cláusulas e condições estabelecidas no contrato. A fiscalização e o acompanhamento da 
execução do contrato por parte do CONTRATANTE não excluem nem reduzem a 

responsabilidade da CONTRATADA em relação ao mesmo. 
 

9.5 Disponibilizar a infraestrutura adequada de recepção e armazenamento dos dados 

coletados pelas PCD’s; 
 

9.6 Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos; 

 

9.7 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

9.8 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

comissão/ servidor especialmente designado; 
 

9.9 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos; 
 

9.10 Informar ao Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes da execução do 
contrato, cabíveis no âmbito do Órgão, para o devido assentamento em ficha cadastral e as 

irregularidades passíveis de aplicação de penalidades no âmbito do Órgão gerenciador; 
 

9.11 A Administração da CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
10.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento 

de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei nº 10.520/02, Lei Municipal nº 

6.148/02, Decreto Municipal nº 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei 

Municipal nº 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais. 

 
10.2 Aos inadimplementos das obrigações especificadas abaixo, cujo rol não é exaustivo, será 

aplicado o percentual de multa em concordância com a gravidade apresentada no Tabela 

B. 

 

Inadimplemento Gravidade 

Apresentar documentos não autênticos ou inverídicos ao GRAVE 
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CONTRATANTE. 

Não ressarcir qualquer dano causado ao patrimônio do CONTRATANTE 
na entrega e/ou instalação dos materiais, salvo justificativa comprovada. 

GRAVE 

Não observar as políticas de segurança e normas de acesso do 

CONTRATANTE. 
GRAVE 

Não apresentar instrumento de garantia contratual de 5% dentro do 

prazo estabelecido. 
GRAVE 

Desacatar as orientações do Gestor do Contrato ou não prestar os 
esclarecimentos solicitados e atendimento das reclamações formuladas. 

MÉDIA 

Deixar de comunicar qualquer fato relacionado ao serviço que leve à 

interrupção dos ambientes de TI do CONTRATANTE. 
MÉDIA 

Divulgar informações acerca de prestação dos serviços objeto deste 
Termo de Referência, que envolva o nome do CONTRATANTE, sem que 

haja expressa autorização do CONTRATANTE. 

MÉDIA 

Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto dos serviços. MÉDIA 

Não fornecer todos os dados, versões finais dos produtos, documentos e 

elementos de informação utilizados na execução dos serviços durante a 
transferência do conhecimento técnico e operacional 

MÉDIA 

Não cumprir qualquer outra obrigação contratual não citada 

especificamente nessa tabela. 
LEVE 

Atraso injustificado de até 3 dias úteis no prazo de substituição dos 

produtos e serviços fora das especificações. 
LEVE 

                Tabela B: Níveis de gravidade para os inadimplementos contratuais 
 

10.3 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 
 

10.4 Sem prejuízo das demais disposições legais, os valores das multas serão deduzidos da 

fatura subsequente. Caso a multa seja referente a última fatura do contrato, a mesma 
será deduzida dos valores do contrato retidos pelo CONTRATANTE a título de garantia. 

 

Gravidade Percentual 

LEVE 0,1% a 0,50% 

MÉDIA 0,6% a 1,00% 

GRAVE 1,01% a 5,00% 

 

Tabela C: Multa compensatória de acordo com o grau de gravidade 
 

10.5 A multa compensatória definida na TABELA C será aplicada até o limite previsto em lei, 

sobre o valor total da ordem de serviço ou contrato, no caso de inexecução parcial ou 
total do objeto, aplicada proporcionalmente à gravidade do inadimplemento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1 Nos termos do art. 89 da Lei Municipal nº 4484, de 1992, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 
 

11.2 O recebimento do material objeto do contrato será recebido mediante verificação do 

material com a especificação do TR e consequente aceitação, em conformidade com o 
art. 95, II, b, §1º e §2º da lei da Lei Municipal nº 4.484, de 1992. 
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11.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com os arts. 91, 92 e 93 da Lei Municipal nº 4.484, de 1992. 
 

11.4 O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis, conforme preconiza o art. 89, 

parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.484 de 1992. 

 
11.5 Recebimento definitivo, lavrado em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento 

provisório, compreendendo a aceitação dos produtos e serviços, segundo a quantidade, 

características físicas e especificações técnicas CONTRATADAS. O recebimento 
definitivo consiste na verificação do atendimento dos produtos e/ou serviços aos termos 

e condições do projeto executivo, Edital, Contrato e seus ANEXOS, inclusive a proposta 

comercial da CONTRATADA 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO TREINAMENTO  

 
12.1 A empresa CONTRATADA deverá treinar e auxiliar os técnicos da CODESAL. 

 

12.2 A empresa CONTRATADA deverá realizar treinamento de operação, manutenção e startup 

em língua Portuguesa, no município de Salvador/BA ou em locais a serem definidos pela 
CONTRATANTE conforme necessidade de ser em escritório ou campo, para um grupo de 

no máximo 10 (dez) pessoas, com duração mínima de 30 horas, em cinco dias, 

abrangendo os seguintes tópicos: 
 

12.2.1 Descrição técnica de funcionamento de cada equipamento e de seus módulos, 

partes e sistemas; 
12.2.2 Operações básicas; 

12.2.3 Procedimentos de instalação e configuração da Estação; 

12.2.4 Procedimentos de aferição/teoria de operação da Estação (suportado por 
diagramas de bloco detalhado); 

12.2.5 Interconexão, instalação e calibração dos sensores/PCD; 

12.2.6 Teste, reparo e manutenção preventiva da Estação; 

12.2.7 Procedimentos de utilização de diagnósticos; 
12.2.8 Apresentação e discussão de lista de sobressalentes críticos; 

12.2.9 Treinamento em programação com descrição técnica de funcionamento de cada 

programa fornecido, incluindo procedimentos de criação e instalação dos 
programas, parâmetros e dados auxiliares necessários. 

 

Nota: A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas de treinamento 
incluindo as despesas de translado e hospedagem do instrutor, cobrindo todo o 

período necessário. A duração do curso deverá ser estabelecida pelo Fornecedor e o 

planejamento do treinamento deverá ser realizado com a anuência da CODESAL e 
de acordo com as necessidades. 

 

12.3 No final do treinamento, deverá ser fornecido um certificado individual de aproveitamento 

comprovando a participação e o aproveitamento dos técnicos treinados. 
 

12.4 A CONTRATADA deverá realizar seminário para transferência de informações e 

instruções de instalação, configurações e administração do (s) software (s) instalados aos 
técnicos da CONTRATANTE. 
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12.5 Deverão ser fornecidas, a cada participante do treinamento, cópias individuais com todos 
os textos, slides, dentre outros, pertinentes ao treinamento ministrado conforme 

especificado no presente. 

 
12.6 Tais visitas serão consideradas válidas apenas após a conclusão da instalação/Startup e 

Treinamento. 

 

12.7 Não serão computadas para fim deste item, as visitas técnicas de correção para 
substituição ou reparo, defeito ou degradação de peças em decorrência de falhas de 

fabricação que ocorrerem durante o período de garantia, cabendo sempre a 

CONTRATANTE comunicar à CONTRATADA por escrito (através de Relatório de Campo), 
a constatação do defeito ou degradação observada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE 
 

13.1 Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 
hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades 

pertinentes. 

 
14.2 A rescisão do presente contrato será restrita ao quantitativo previsto neste instrumento, 

não afetando o Termo de Compromisso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 

 

15.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no 
todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 

16.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em 

decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade 

do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie. 
 

16.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os 

tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as 
despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações 

devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 

recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
 

16.3 Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a 

CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a 
quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais não 

incidentes sobre a compra contratada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o 

reembolso do valor porventura pago à CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

 

17.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA 
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se 

caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECUTAL 
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18.1  A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE toda e qualquer documentação 

gerada em função da prestação de serviços, objeto da contratação. 

 
18.2 A CONTRATADA cederá ao CONTRATANTE, em caráter definitivo, o direito patrimonial e 

a propriedade intelectual dos sistemas desenvolvidos e dos resultados gerados durante a 

vigência do contrato. 

 
18.3 Todas as licenças de software que compõem a solução deverão ser fornecidas pela 

CONTRATADA em caráter definitivo e perpétuo a Codesal. 

 
18.4 A utilização de soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros 

na construção dos programas ou quaisquer artefatos relacionados ao presente contrato, 

que possam afetar a propriedade do produto, deve ser formal e previamente autorizada 
pela Codesal 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL 
 

 19.1 Atividades a serem executadas em caso de transição ou encerramento contratual: 
 

19.1.1 Entrega de toda documentação e artefatos atualizados produzidos no curso do 

contrato, especialmente aqueles provenientes das manutenções preventivas e 
corretivas. 

 

19.1.2 Realização de reuniões entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE para 

transferência final de conhecimentos ainda sob domínio da CONTRATADA. 
 

19.1.3 Devolução de recursos materiais da Codesal eventualmente disponibilizados para o 
CONTRATANTE para a realização de algum serviço. 

 

19.1.4 Revogação dos acessos às dependências da Codesal. 

 

19.1.5 Revogação de usuários e acessos aos diretórios e à rede de computadores da 
Codesal. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO ENCERRAMENTO ABRUPTO DO CONTRATO 

 
20.1 Em caso de encerramento abrupto do contrato deverá ser realizada nova pesquisa no 

mercado e dar início imediato ao planejamento de nova contratação. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

21.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como o competente 
para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes 

a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem assim, justas e acertadas, assinam as partes contratantes, o presente 

instrumento contratual em 3 (três) vias de igual forma e teor. 

Salvador, ___ de ________________ de ____. 

 
_____________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria de Logística e Patrimônio 
Gerência de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 042/2020 – FL 52 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 042/2020 
 

ANEXO X 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 042/2020 

 

ANEXO XI 
 

 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

Registro de Preços de empresa especializada na execução de serviços de Coleta de Dados 

Hidrológicos, compreendendo aquisição e instalação de equipamentos que compõe uma 
Plataforma de Coleta de Dados (PCD) Hidrológico, softwares, materiais, mão de obra, 

componentes e dispositivos visando conferir maior eficiência na prevenção dos riscos 

relacionados aos eventos hidrológicos na área de abrangência da cidade do Salvador, 
conforme as especificações técnicas, cronograma e condições. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 042/2020 
 

 

ANEXO XII - TERMO DE VISTORIA/ RENÚNCIA 
 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA E VISTORIA 

 
 

 

Nesta data compareceu à unidade da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, 

UPA/PA_______________________________localizada na _________________________, em Salvador, 

Bahia, o representante técnico  da empresa_______________________________________, portador(a) 

do CPF nº _______________, para proceder a visita no local da execução de serviços de Coleta de 

Dados Hidrológicos, compreendendo aquisição e instalação de equipamentos que compõe uma 

Plataforma de Coleta de Dados (PCD) Hidrológico, softwares, materiais, mão de obra, 

componentes e dispositivos visando conferir maior eficiência na prevenção dos riscos 

relacionados aos eventos hidrológicos na área de abrangência da cidade do Salvador, conforme 

as especificações técnicas, cronograma e condições, objeto deste edital, a fim de efetuar os 

levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, ficando ciente a partir deste 

instante, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de 

eventuais pretensões de acréscimo de serviços. 

 

Local e Data 

 
_________________________________________________________________________ 

Assinatura 

Representante da Coordenadoria Administrativa ou da Diretoria de Previdência – SEMGE 

 
 

_________________________________________________________________________ 

Assinatura 
Representante Técnico da Empresa 

 

 

Ou  

(RENÚNCIA) Optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a 

responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que 

vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que 

represento. Declaramos também que os elementos fornecidos pelo Município foram 

suficientes para o correto dimensionamento dos serviços a serem prestados, bem como 

para o levantamento dos custos envolvidos.  

Salvador, ______ de _________________________ de _____. 
 

______________________________________________________ 

(razão social e CNPJ da empresa) 
______________________________________________________ 
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(representante da empresa, responsável pela  vistoria, devidamente identificado) 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO 
HIDROLÓGICO DA CIDADE DO SALVADOR. 

1 OBJETO 

Contratação, sob o regime de Registro de Preços, de empresa especializada para aquisição e instalação 

de equipamentos que compõem uma Plataforma de Coleta de Dados (PCD) Hidrológicos visando conferir 

maior eficiência na prevenção dos riscos relacionados aos eventos hidrológicos na área de abrangência 

da cidade do Salvador, conforme as especificações técnicas, cronogramas e condições contidas no 

presente instrumento e seus anexos. 

2 JUSTIFICATIVA 

O presente termo de referência está inserido na iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) que, 

após as fortes chuvas registradas em 2015, promoveu a reestruturação da Defesa Civil de Salvador – 

CODESAL aprovando e sancionando a Lei N° 8.969/2016 que alterou a estrutura organizacional do órgão, 

concedendo autonomia administrativa e orçamentária. Somada a essa restruturação, foi criado e 

implantado o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil – CEMADEC, setor responsável por 

monitorar as variações e intensidades dos efeitos dos principais sistemas meteorológicos (distúrbios de 

leste, frentes frias, dentre outros) que contribuem para potencializar as condições de vulnerabilidade a 

desastres naturais associados aos alagamentos, bem como, aos deslizamentos de terra. 

Vale destacar que, em uma época aonde já se fala muito sobre mudanças climáticas, o monitoramento e 

a obtenção de dados ambientais, sempre com maior grau de previsibilidade, contribuirão de forma 

consistente para o entendimento dos principais eventos hidrológicos que, de certa forma, afetam 

diretamente/indiretamente a tomada de decisão por parte da CODESAL. Além disto, os dados coletados, 

em tempo real, pela PCD Hidrológica, poderão ser compartilhados com órgãos nacionais para que possam 

ser utilizados por modelos hidrológicos, afim de antever as condições adversas relacionadas aos eventos 

extremos decorrentes das alterações do clima e que causam danos diversos à população. Assim, é de 

fundamental importância a aquisição desses equipamentos, objeto deste termo de referência, para as 

ações de prevenção e contingência da CODESAL. 

3 PRAZO DE ENTREGA, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E CRONOGRAMA 

3.1 Os equipamentos que compõe as   PCD’s Hidrológicas, softwares, materiais, componentes e dispositivos 
deverão ser entregues na sede da Defesa Civil de Salvador/BA e a CONTRATADA deverá arcar com todas 
as despesas de translado, até o local de sua instalação. Previamente à entrega e instalação dos 
equipamentos, a CONTRATADA deverá comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias após a assinatura do 
contrato, em reunião presencial na sede da Defesa Civil, para alinhamento das questões técnicas 
envolvidas no fornecimento e instalação dos bens adquiridos. 

3.1.1 Por sugestão da CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a comparecer, sempre que necessário, para 
outras reuniões, presenciais ou remotas, com o intuito de alinhar entendimentos técnicos até a efetiva 
instalação. 

3.2 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Av. Mario Leal Ferreira, 80 – CEP: 40285-280 - 
Bonocô, Salvador - BA, no horário 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 de Segunda a Sexta-feira. 

3.3 Os bens serão recebidos provisoriamente logo após a entrega pelo (a) responsável pelo acompanhamento 
e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
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3.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

3.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

3.6 Após a emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá o prazo de 90 (noventa) 
dias corridos para a entrega e instalação completa das sirenes de alerta sonoro e visual e estações 
pluviométricas automáticas, incluindo treinamento da equipe do CEMADEC, conforme cronograma 
apresentado na Tabela A. 

Os prazos para execução do objeto da presente licitação estão estabelecidos na Tabela A abaixo em dias 

corridos e terão como termo inicial a data da assinatura do contrato. 

Etapa Marco Prazo Responsáveis 

Assinatura do contrato D  
CONTRATADA e 

CONTRATANTE 

Reunião de Alinhamento  D+5 dias 
CONTRATADA e 

CODESAL 

Entrega dos produtos / equipamentos 
I D+90 dias CONTRATADA 

Instalação e configuração das PCDs 

Treinamento para a utilização dosistema 

instalado 
 I + 5 dias CONTRATADAA 

Assitência Técnica durante a garantia dos 

equipamentos 
 I+12 meses CONTRATADA 

Tabela A: Etapas e Prazos de Entrega. 

4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, através de crédito em conta corrente, obrigatoriamente 
mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação do DECRETO MUNICIPAL nº 23856/2013 ( 
arts. 1º a 4º), com a observância das exceções ali previstas ( Art. 5º parágrafo único), a qual deverá ser 
indicada na declaração fornecida pelo estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, 
parágrafo segundo do Decreto Municipal 13.991/2002, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em conformidade com a legislação vigente, correspondentes aos 
serviços efetivamente prestados, devidamente atestados pelo servidor/comissão de Recebimento e 
mediante apresentação dos documentos fiscais exigíveis e declaração de não existência de débitos 
registrados no CADIM Municipal, conforme Decreto Municipal nº 24.419/2013.  

4.2 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATANTE adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida. 

4.3 Será suspenso no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que ocorrerem irregularidades na 
prestação dos serviços ou nas faturas. 
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4.4 No valor da contratação deverá estar incluso todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas, tributários, 
estipulados na legislação fiscal e trabalhista, materiais de consumo, equipamentos necessários, despesas 
com passagens e diárias e outras que se façam necessárias para a realização do objeto contratado.  

4.5 O preço global é meramente estimativo no tocante aos itens de treinamento e software, pois, o respectivo     
pagamento dependerá da efetiva solicitação e utilização dos aludidos itens pela Administração Pública.  

 

5 DOCUMENTAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

5.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) 

5.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei. 

5.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 

5.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

5.6    Declaração que não emprega menor de idade. 

6 LOCALIZAÇÃO 

6.1 A instalação, e efetiva operação das PCD´S adquiridas, deverá ser feita/executada nas áreas previamente 
definidas pela CONTRATANTE. Na reunião de alinhamento serão definidas as áreas onde as PCDs deverão 
ser instaladas, conforme Tabela A. 

7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1 As empresas interessadas deverão estar regularmente inscritas no ÓRGÃO REGULADOR COMPETENTE, 
demonstrando a situação através de Certidão específica e devidamente registrada, com jurisdição sobre 
o domicílio da sede da empresa CONTRATADA, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove ter o profissional Responsável Técnico do quadro permanente da empresa CONTRATADA, 
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços com características técnicas de 
complexidade equivalente as do objeto do presente Termo de Referência; 

7.2 A CONTRATADA também deverá apresentar, caso seja aplicável, os certificados da Norma 
Regulamentadora NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade) de seus técnicos, conforme 
Portaria nº. 598 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 

7.3 Caso as empresas fornecedoras das peças e dispositivos, venham a participar da referida concorrência do 
objeto disposto neste edital, deverão se comprometer, com o fornecimento das peças e dispositivos 
independente do resultado deste processo licitatório.  

7.4 Apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, em original ou cópia autenticada, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou 
está fornecendo, produtos compatíveis com o objeto desta licitação, no percentual de 10 por cento. 
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8 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Código Item/Descrição 

 
 

100005408 

PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS - PCD, PARA 
MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DA CIDADE DO SALVADOR, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRONOGRAMA E 
CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS 
ANEXOS CONSTANTE NOS AUTOS. 

 

300004506 

 

 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS 
HIDROLÓGICOS 
 

300004507 

SERVIÇO DE GARANTIA, 12 MESES, PARA DE PLATAFORMA DE 
COLETA DE DADOS HIDROLÓGICOS (PCD), CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS 
AUTOS. 

300004508 
 

TREINAMENTO (12 HORAS) PARA PLATAFORMA DE COLETA DE 
DADOS HIDROLÓGICOS (PCD), CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. 

 

9 DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS/ SERVIÇOS 

9.1 PLATAFORMAS DE COLETA DE DADOS HIDROLÓGICOS – PCD 

As especificações técnicas para a aquisição das PCDs Hidrológicas, objeto deste Termo de Referência, 

deverão ser executadas em total obediência às leis pertinentes, seguindo as especificações preceituadas 

em normas e padrões Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Cabe destacar que o objeto licitado, as PCD’s, refere-se a uma solução tecnológica composta da integração 

de diferentes componentes e sensores. Portanto, o preço a ser ofertado refere-se ao valor total da solução 

proposta, e não para cada componente individualmente, uma vez que, tecnicamente, interessa a 

aquisição de todos os equipamentos em conjunto, e não a aquisição isolada das plataformas, uma vez que 

isso não atenderá as demandas de aumentos da previsibilidade e eficiência nas atividades da 

CONTRATANTE. 

Observação: trata-se de especificações técnicas “equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, 

estabelecidos como parâmetro de qualidade para subsidiar a descrição do objeto a ser licitado. 

A seguir estão detalhadas as especificações técnicas das PCDs para monitoramento hidrológico com 

transmissão de dados utilizando redes de celulares e/ou tecnologia Low Power Wide Area Network 

(LPWAN): 

9.1.1 As PCDs para o monitoramento hidrológico deverão ser entregues equipadas com transmissão automática 
dos dados através de redes de celulares nas suas diversas tecnologias (GSM/GPRS/EDGE, 3G, 4G ou 
superior), ou outras soluções de IoT como a tecnologia LPWAN, da qual fazem parte as redes SigFox, rede 
LoRa, NB-IoT.   

A CONTRATADA deverá, a depender da disponibilidade de cobertura dos vários sinais, disponibilizar 
transmissão de dados redundante através de 2 (duas) tecnologias distintas ou, no caso de optar só para 
tecnologia de rede de celular, permitir a utilização de dois SIMCards de diferentes operadoras de telefonia, 
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implementando a troca automática do SIMCard em operação em função da disponibilidade de cobertura 
de sinal. Além disso, o modem deverá implementar redundâncias de transmissão incluindo o uso dos canais 
de dados e de voz (SMS). Os SIMCards, de operadoras distintas, bem como chips, contratos e licenças para 
utilização das várias tecnologias deverão ser disponibilizados e custeados pela CONTRATADA durante o 
prazo de duração do contrato. 

No caso de falha total da transmissão dos dados, através das tecnologias escolhidas, durante o prazo de 
duração do contrato, a CONTRATADA deverá arcar com todos os custos para o restabelecer da comunicação 
devendo, se necessário, substituir a tecnologia adotada. 

9.1.2 As PCDs devem ser compostas por, no mínimo: 

a) 1 (um) sensor de chuva; 

b) 1 (um) sensor de nível da água; 

c) 1 (um) sistema de alimentação por captação de energia solar; 

d) 1(um) regulador de carga da bateria; 

e) 1 (um) sistema de transmissão de dados redundante; 

f) 1 (um) datalogger para processamento e armazenamento dos dados adquiridos. 

9.1.3 Além disso, para suporte e proteção de tais equipamentos são necessários: 

a) 1 (uma) caixa de acondicionamento; 

b) 1 (um) suporte para instalação da caixa de acondicionamento, do painel solar e da antena de 
transmissão; 

c) 1 (um) suporte para instalação do sensor de chuva; 

d) Solução de aterramento; e 

e) Baterias, cabos e conectores para todos os componentes. 

9.1.4 Caixa de acondicionamento e suportes de instalação da PCD e do sensor de chuva: 

O datalogger, a interface para sensores (ligação entre os conectores e o datalogger), o regulador de carga 

de bateria, a(s) bateria(s) e o modem para transmissão de dados devem estar acondicionados dentro de 

um único recipiente, denominado caixa de acondicionamento, com as seguintes características: robusta; 

construída em metal inoxidável; com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta; 

ambientalmente selada; à prova de chuva, de alta umidade, de poeira e de invasão de insetos. 

A caixa de acondicionamento deve permitir o fácil acesso aos componentes da PCD, entre eles, o 

datalogger, o regulador de carga, a(s) bateria(s), a interface para sensores e modem. A caixa deve conter 

um sistema de chave/fechadura robusto para permitir que a tampa de acesso seja trancada, garantindo, 

assim, a segurança dos componentes. As fechaduras de todas as caixas de acondicionamento das PCDs 

devem possuir o mesmo segredo. 

As conexões a serem instaladas no exterior da caixa de acondicionamento para o acoplamento dos 

sensores de medição e a entrada extra, da antena de transmissão de dados, do painel solar, da porta de 

comunicação entre datalogger e computador devem ser instaladas obrigatoriamente na face inferior da 

caixa e implantadas por meio de conectores ambientalmente selados, do tipo “militar” (exceto o da 

antena), feitos de material inoxidável, à prova d'água, à prova de alta umidade e à prova de poeira e 

invasão de insetos. O conector da antena deve ser do tipo N e homologado pela Anatel. 
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Os conectores são específicos para cada tipo de conexão prevista e, ainda, devem estar identificados, de 

forma a evitar uma conexão equivocada dos componentes da PCD. A seguir apresenta-se a lista mínima 

de conexões: 

a) 1 (um) conector para o sensor de chuva; 

b) 1 (um) conector para o sensor de nível da água; 

c) 1 (um) conector reserva (de 6 pinos) para ser usado por um eventual sensor extra; 

d) 1 (um) conector para o painel solar; 

e) 1 (um) conector tipo N para a antena de transmissão; e 

f) 1 (um) conector para comunicação datalogger-computador. 

Todas as entradas e saídas disponíveis no painel de conectores, na face inferior da caixa, devem estar 

conectadas internamente e protegidas contra potenciais correntes induzidas por descargas elétricas. O 

conector extra deve estar conectado à interface padrão SDI-12 e para tal, deve-se considerar um sistema 

de aterramento capaz de fornecer a devida proteção à PCD. 

A solução de aterramento a ser fornecida deve ser constituída de, no mínimo: 

a) Cordoalha de cobre de 5,0 metros de comprimento e área mínima de 25 mm2; 

b) Hastes de aterramento de 2,0 metros (total de 3 unidades) e; 

c) Dispositivos para conectar a cordoalha de cobre na caixa da PCD e nas hastes. 

O suporte da PCD deve permitir a instalação conjunta da caixa de acondicionamento, do painel solar e da 

antena de transmissão de dados. Um suporte independente e exclusivo para o sensor de chuva deve ser 

instalado, de modo que o plano de coleta do sensor esteja a uma altura de 1,5 m acima do solo e livre da 

interferência dos demais equipamentos da PCD. 

Tanto o suporte da PCD como o suporte do sensor de chuva devem ser confeccionados em material 

galvanizado e serem resistentes o bastante para garantir a segurança dos equipamentos em condições 

adversas de temperatura, umidade e vento. 

As condições ambientais previstas para a operação das PCDs necessitam satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Variação de – 10 °C a + 55 °C para a temperatura de operação, representada pela temperatura no 
interior da caixa de acondicionamento e; 

b) Variação de 0 a 100% para umidade relativa do ar, representada pela umidade no interior da caixa de 
acondicionamento. 

9.1.5 Datalloger 

9.1.5.1 O Datalogger deve ser de baixo consumo de energia e ser composto, no mínimo, por: 

a) Microprocessador; 

b) Memória interna não volátil do tipo “flash”; 

c) Canais de entrada necessários para conectar todos os sensores; 

d) 1 (uma) entrada serial padrão SDI-12 capaz de conexão com pelo menos 16 sensores no mesmo cabo 
SDI-12; 

e) 1 (uma) entrada serial padrão RS-485; 
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f) 1 (uma) entrada padrão USB em substituição de um dos itens acima (d ou e); 

g) 1 (uma) saída para comunicação com transmissor de dados, redundante. Caso a CONTRATADA opte 
por duas tecnologias distintas, o Datalogger deverá possuir 2 (duas) saídas para comunicação com 
transmissor de dados; 

h) Canal para alimentação. 

9.1.5.2 O datalogger também deve possuir porta de comunicação que permita, via computador portátil, a 
execução de comandos externos para: 

a) Atualização de firmware; 

b) Programação das rotinas de coleta, armazenamento e transmissão dos dados e informações de 
interesse (Exemplo: dados hidro meteorológicos, parâmetros de configuração da PCD e dos sensores 
em operação); 

c) Configuração e calibração dos sensores (Exemplo: offset e ganho); 

d) Download e upload dos parâmetros de configuração da PCD e dos sensores; 

e) Download dos dados e informações armazenados. 

9.1.5.3 A lista mínima de conexões é a seguinte: 

a) 1 (uma) entrada para o sensor de chuva; 

b) 1 (uma) entrada para o sensor de nível da água; 

c) 1 (uma) entrada para alimentação (interface com o regulador de carga da bateria); 

d) 1 (uma) entrada para o transmissor de dados e; 

e) 1 (uma) entrada para comunicação datalogger-computador. 

Independentemente da interface de comunicação utilizada pelos sensores fornecidos com a PCD, o 

datalogger deve possuir, pelo menos, 1 (uma) entrada para interface padrão USB ou 1 (uma) entrada para 

a interface padrão SDI-12 e 1 (uma) entrada para interface padrão RS-485, ou outro padrão compatível.  

Os cabos fornecidos para essa atividade deverão, obrigatoriamente, possuir conector USB para 

comunicação com o notebook. Serão aceitos cabos com conversor USB para comunicação com o 

notebook. 

As entradas analógicas devem ser convertidas para digital com o mínimo de 12 bits de resolução, os sinais 

elétricos recebidos dos sensores convertidos automaticamente em suas correspondentes unidades de 

medição (unidades de engenharia). 

Cada entrada do Datalogger deve possuir proteção contra transientes induzidos, por meio de varistores, 

acopladores óticos ou outro tipo de proteção similar. 

O datalogger deve atender, obrigatoriamente, aos requisitos mínimos de taxa de aquisição, codificação 

digital e armazenamento de dados, considerando-se os sensores especificados neste documento. 

O programa de operação e os dados carregados no datalogger devem ser armazenados em memória 

interna não-volátil, tipo flash, possibilitando que os dados e o programa, bem como o horário e a data 

(atualizados instantaneamente pelo relógio da PCD), sejam mantidos inalterados no caso de eventual falta 

de energia. A memória deve ter capacidade suficiente para armazenar os dados coletados por todos os 

sensores, pelo período mínimo de 1 (um) ano, considerando uma frequência de aquisição de 05 minutos, 

além do registro dos eventos de chuva nesse período. 
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O datalogger deve ser capaz de gerenciar a memória interna, de modo que, quando esta estiver cheia, os 

novos registros substituam os mais antigos, mantendo a integridade dos dados. 

No caso de falha de alimentação de energia ou durante a substituição da(s) bateria(s), o datalogger deve 

ter a capacidade de ser programado para reassumir todas as suas funções quando a carga for 

restabelecida, sem a perda dos dados e da configuração anterior. 

O datalogger deve monitorar, armazenar e transmitir os dados relativos ao status da bateria (voltagem) e 

à temperatura interna. 

9.1.6 Sistema de Alimentação por Captação de Energia Solar 

As PCDs devem ser alimentadas por sistema de captação de energia solar composto de: 

a) Painel solar; 

b) Regulador de carga com potência de, no mínimo, 20 Watts (mesmo que o painel solar seja de potência 
inferior) e; 

c) Bateria do tipo selada, livre de manutenção e gelatinosa. 

O sistema de alimentação por energia solar deverá ser capaz de recarregar a(s) bateria(s) e, 

simultaneamente, fornecer a energia necessária para o funcionamento contínuo da PCD, levando-se em 

conta o consumo do datalogger e do regulador de carga para a operação dos sensores, a medição de 

chuva e nível da água, e a transmissão remota dos dados em intervalos de 05 minutos. 

Toda bateria utilizada deve ser recarregável, do tipo selada, gelatinosa e livre de qualquer manutenção e 

deverá ter capacidade de fornecer energia à PCD durante pelo menos 5 (cinco) dias sem nenhuma recarga, 

de forma a garantir a operação sem interrupção das estações em locais ou períodos com baixa insolação. 

O regulador de carga, componente do sistema de alimentação, deve obedecer rigorosamente à máxima 

taxa de carga de segurança permitida para a(s) bateria(s) utilizada(s), considerando o nível máximo de 

tensão da bateria, a fim de evitar qualquer dano, risco de explosão de gás ou sobrecarga da mesma. 

O fornecedor contratado para fornecer o equipamento deve apresentar, em sua proposta técnica, todos 

os cálculos detalhados de consumo de energia da PCD (em pleno funcionamento), de forma a demonstrar 

claramente que o sistema de alimentação a ser fornecido atende aos requisitos e às condições indicadas 

nesta especificação. 

9.1.7 Sensores Hidro meteorológicos 

Os sensores devem atender aos seguintes requisitos: 

9.1.7.1 Sensor de chuva (pluviômetro digital) 

a) Tipo: Tipping-Bucket; 

b) Resolução de 0,20 mm ou 0,25 mm; 

c) Faixa de medição: de 0 (zero) a pelo menos 200 mm/hora; 

d) Exatidão: 0,1 mm ou menor para uma chuva de até 5 mm/hora; 

e) Exatidão: melhor ou igual a 2% em uma chuva entre 05 e 50 mm/hora (inclusive); 

f) Exatidão: melhor ou igual a 5% em uma chuva entre 50 e 200 mm/hora; 
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g) Área do orifício externo de captação de água do sensor de 300 a 480 cm2; 

h) Cabo de poliuretano, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado ou similar, 
com os devidos conectores para ligação entre o sensor de chuva e a PCD, e comprimento mínimo de 
05 (cinco) metros; 

i) Fornecido com chave de palheta – reed-switch; 

j) Construído inteiramente em materiais resistentes à corrosão; 

k) O sensor deve conter uma tela fixa na área de captação, na forma de torre, com possibilidade de 
remoção para limpeza, apropriada para proteger o ponto de entrada da água da chuva contra a 
entrada de insetos e outros entulhos; 

l) O sensor de chuva deve conter tela(s) no(s) orifício(s) de descarga da água coletada (ponto de saída 
da chuva coletada), apropriada para evitar a entrada de insetos; 

m) Deve ser provido de funil adicional interno, obrigatoriamente com sifão, para proteção contra o efeito 
splash, construído em material inoxidável; 

n) O sensor deve ser composto de mecanismo de “báscula” construído integralmente em material 
inoxidável e suportado sobre mancais/rolamentos em aço inoxidável; 

o) O sensor deve contar com um mecanismo interno de nivelamento a bolha; 

p) Deve suportar a programação de coleta de dados por evento e; 

q) Condições Ambientais de Operação: 

 Variação de -5 °C a +55 °C (faixa de temperatura de operação) e; 

 Variação de 0% a 100% (faixa de umidade relativa). 

9.1.7.2 Sensor de nível d’água 

O sensor de nível d’água pode ser tipo “radar” ou “ultrassom”. Os requisitos mínimos para cada um deles 

são os seguintes: 

9.1.7.2.1 Sensor tipo Radar 

a) Programável para frequência de leituras entre uma leitura a cada 30 segundos e uma leitura por dia; 

b) Faixa de medição: 1 a 20m; 

c) Exatidão: ± 5mm sobre todo o range de medida; 

d) Resolução: 5mm; 

e) Ângulo Total Máximo de Abertura: 12°; 

f) Faixa de temperatura de operação: -10 °C a + 55 °C; 

g) Faixa de umidade relativa de operação: 0 a 100%; 

h) Sinal de saída em corrente de 4 a 20mA (2 fios) ou via padrão de comunicação de dados SDI-12 ou RS-
485; 

i) Faixa de Alimentação: 9 a 16Vcc ou amplitude superior; 

j) Conexão elétrica: cabo integral de poliuretano com os devidos conectores para ligação entre o sensor 
de nível e a PCD, moldado ou similar, e com 100 metros de comprimento; 

k) Material do invólucro inoxidável e resistente às intempéries; 

l) Grau de proteção IP67 ou superior e; 

m) Peso Máximo: 3 kg. 
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9.1.7.2.2  Sensor tipo ultrassônico 

a) Programável para frequência de leituras entre uma leitura por segundo e uma leitura por dia; 

b) Grau de proteção IP67 ou superior; 

c) Faixa de medição: 0,5 a 15m; 

d) Faixa de temperatura de operação: 0 °C a + 55 °C; 

e) Precisão: +/- 0,25% do Fundo de Escala; 

f) Ângulo Total Máximo de Abertura: 10°; 

g) Sinal de saída em corrente de 4 a 20mA - 2 fios, ou via padrão de comunicação de dados SDI-12 ou RS-
485; 

h) Compensação automática da influência de variações de temperatura; 

i) Alimentação: 12 a 36Vcc; 

j) Conexão Elétrica: Cabo integral de poliuretano, com os conectores devidos para ligação entre o sensor 
de nível e a PCD, moldado ou similar, e com 250 metros de comprimento; 

k) Montagem: Flange ou cano roscado; 

l) Material do invólucro: Material inoxidável resistente às intempéries e; 

m) Todos os componentes (medidor, cabos, acessórios) totalmente protegidos contra umidade. 

Devem ser fornecidos os demais componentes e acessórios necessários para a correta instalação e 

funcionamento do equipamento em campo. 

9.1.8 Software para programação do Datalogger 

O software para programação do Datalogger e para configuração dos sensores e do transmissor de dados 

deve ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 10 (ou versão mais recente de sistema 

operacional Microsoft) e permitir: 

a) Atualização de firmware; 

b) Programação das rotinas de coleta, armazenamento e transmissão dos dados e informações de 
interesse (dados hidro meteorológicos, parâmetros de configuração da PCD e dos sensores em 
operação e status operacional); 

c) Configuração e a calibração dos sensores (Exemplo: offset e ganho); 

d) Download e o upload dos parâmetros de configuração da PCD e dos sensores; 

e) Download dos dados e informações armazenados na memória do datalogger, dentre outros aspectos 
imprescindíveis para o funcionamento correto da PCD. 

Devem ser fornecidos todos os meios (softwares, programas ou licenças) necessários para que o usuário 

possa realizar, por conta própria, o download dos dados e informações armazenadas na memória interna 

do datalogger, bem como a programação das rotinas de coleta, armazenamento e transmissão de dados. 

A seguir são apresentados os requisitos: 

9.1.8.1 Configuração Geral 

a) Permitir a atualização de firmware; 
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b) Permitir a identificação da PCD (nome, código, dentre outros) e; 

c) Habilidade de ajustar a data (dia, mês e ano) e o horário (hora, minuto e segundo). 

9.1.8.2 Programação das rotinas de coleta e armazenamento de dados 

a) Ajustar a frequência e a duração de coleta (amostragem) independentemente para cada sensor ou 
conjunto de sensores; 

b) Permitir a definição de regras de coleta (por exemplo, registrar o instante de cada “basculada” do 
sensor de chuva; 

c) Permitir o ajuste dos dados de nível d’água do sensor tipo radar ou ultrassônico com o nível d’água 
lido na seção de réguas (estação convencional limnimétrica); 

d) Ativar ou desativar sensores para realizar coletas; 

e) Ativar ou desativar sensores para armazenamento dos dados coletados; 

f) Programar a escala e a calibração (Exemplo: off set e ganho) dos sensores; 

g) Permitir a definição do formato de armazenamento e transmissão dos dados e; 

h) Permitir a configuração/programação do equipamento com notebook através de interface padrão USB 
ou interface serial padrão SDI-12 e RS-485, ou outro padrão compatível. Os cabos fornecidos para essa 
atividade deverão, obrigatoriamente, possuir conector USB para comunicação com o notebook. Serão 
aceitos cabos com conversor USB para comunicação com o notebook. 

A programação da PCD deve ser realizada a partir do upload de um arquivo (programa de configuração) 

contendo os dados gerais (sensores, frequência de coleta e transmissão, formato dos dados, dentre 

outros) pré-gravados. 

A contratada deverá permitir acesso à estrutura da mensagem bruta enviada pela PCD Hidrológica para 

fins de decodificação (não nos referimos a estrutura já decodificada como por exemplo arquivos .CSV, 

XML, xls ou semelhante enviados para um FTP) e identificação dos respectivos parâmetros que serão 

monitorados, inclusive parâmetros de medição internos da estação como carga da bateria e status da 

porta do gabinete (aberto/fechado) etc., além de fornecer exemplo de uma ou mais mensagem e 

respectivas decodificações (especificando detalhadamente a estrutura dos pacotes TCP transmitidos), de 

forma que a contratante possa receber os dados, tratar de forma correta e realizar a integração com o 

sistema  de gestão de dados  da CODESAL. 

Permitir transmitir os dados via conexão socket TCP e envio para servidor FTP. 

9.1.8.3 Programação das rotinas de transmissão de dados 

a) Permitir a configuração da transmissão dos dados por meio das seguintes funções: 

 Seleção dos dados a serem transmitidos (Exemplo: nível da água do sensor tipo radar ou 
ultrassônico, chuva acumulada, dentre outros); 

 Definição do formato da palavra de transmissão; 

 Definição dos parâmetros de status operacional da PCD a serem transmitidos (Exemplo: carga da 
bateria e temperatura interna); 

 Definição do intervalo de transmissão (Exemplo: 05 minutos, horário, diário, dentre outros); 

 Permitir a transmissão de alarmes no caso da ocorrência de eventos pré-definidos. 

9.1.8.4 Download dos dados e informações armazenadas na memória interna 
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a) Permitir o download dos dados e informações hidrológicos; 

b) Permitir o download e upload dos parâmetros de configuração da PCD e dos sensores e; 

c) Permitir limpar (apagar) os dados e informações armazenados na memória interna. 

9.1.9 Sistema de comunicação 

O sistema de comunicação é composto pelo modem e pela antena. A transmissão dos dados armazenados 

no datalogger deverá ser feita através de redes de celulares e/ou tecnologia Low Power Wide Area 

Network (LPWAN). 

Seguem os requisitos das opções de comunicação: 

9.1.9.1 Celular: 

a) O sistema de comunicação deverá operar nas várias frequências (GSM/GPRS/EDGE, 3G, 4G ou 
superior), atendendo todas as operadoras no Brasil, a uma velocidade de pelo menos 80 kbit/s; 

b) O modem de comunicação deverá possuir certificado ANATEL; 
O modem deve ter baixo consumo de energia, operar em modo "stand by" e ser compatível com a 
estação remota, atender aos requisitos de faixa de temperatura de operação de -20 °C a + 55 °C e 0% a 
100% de umidade relativa, e possuir dimensões adequadas para instalação na mesma caixa de 
acondicionamento do datalogger. 

c) O modem deve possuir um buffer (memória interna) e ser capaz de armazenar mensagens de dados 
que não tenham sido transmitidas, por eventuais falhas de comunicação, e enviá-las assim que a 
comunicação seja restabelecida; 

d) O modem deve ter também, como característica, a possibilidade de transmissão de dados através do 
conjunto de protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) entre os quais TCP, 
UDP, FTP;  e; 

e) O proponente deve fornecer todos os acessórios tais como antena, cabo e conectores, bem como 
manuais e softwares necessários para instalação, operação e manutenção do sistema de comunicação. 

 

9.1.9.2 Outras redes de transmissão de dados LPWAN 

A PCD deverá ser capaz de suportar e transmitir os dados fazendo uso de outras redes de comunicação 
através da tecnologia LPWAN. 

 

10 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 

10.1 Deverão ser fornecidos os desenhos, catálogos e manuais abrangendo todos os equipamentos e sensores, 
nacionais ou importados, adquiridos de terceiros ou fabricados pelo próprio fornecedor no ato da entrega 
do objeto. 

10.2 Os manuais técnicos a serem fornecidos deverão conter todas as informações necessárias para operação, 
instalação, calibração e manutenção dos equipamentos e dos componentes e deverão cobrir os seguintes 
tópicos: 

10.2.1 Operação: Contendo, no mínimo, descrição geral do equipamento, sequências de energização, 
procedimentos para operação, descrição de eventuais falhas que possam ser detectadas pelos operadores 
por meio de inspeção visual, dentre outros detalhes imprescindíveis para a correta operação e 
manutenção dos equipamentos da estação; 
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10.2.2 Manutenção: Contendo, no mínimo, descrição técnica de cada equipamento e descrição de 
funcionamento de cada sensor, módulo ou cartão; diagramas de circuitos dos módulos e parte do 
equipamento; disposição de componentes e pontos de teste; diagramas de interligação e calibragem 
entre os equipamentos, e roteiro para diagnóstico e correção de falhas; 

10.2.3 Instalação: Contendo, no mínimo, descrição do conjunto de ferramentas necessárias para a instalação de 
cada equipamento; procedimentos de montagem e desmontagem; procedimentos de calibração e 
ajustes; desenhos de peças e conjuntos mecânicos com vistas explodidas; 

10.2.4 Programas (Software): Contendo, no mínimo, instruções para operação do mesmo e descrição técnica de 
funcionamento de cada programa objeto fornecido, incluindo procedimentos de criação, instalação e 
administração do software, acesso à base de dados como administrador (root), carga de parâmetros e 
dados auxiliares necessários, acesso aos arquivos e, informações sobre os programas gravados em 
memórias não voláteis, por exemplo, tipo EPROM, PROM e PAL; 

10.2.5 Calibração: deverá ser fornecido certificado de calibração, emitido por laboratório, para os sensores que 
compõem as estações; 

Nota: Deverão ser fornecidas 2 (duas) cópias em papel de cada manual referenciado neste Item e 5 

(cinco) cópias em formato digital. 

11 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

11.1 A empresa CONTRATADA deverá dar um período de 12 (doze) meses de garantia para todas as peças, sem 
qualquer custo adicional a CONTRATANTE; 

11.2 O prazo de garantia será contado a partir da data em que os equipamentos estejam efetivamente 
entregues e instalados nos devidos locais predeterminados neste documento, mesmo que haja 
necessidade de relocação deste (s) endereço (s) em decorrência de segurança dos bens, sem prejuízo de 
qualquer política de garantia adicional oferecido pelo fabricante; 

11.3 A CONTRATADA garantirá que os bens adquiridos atenderão às especificações constantes deste termo de 
referência, incluindo os manuais, a serem entregues à CONTRATANTE, que receberá também, para fins 
de validar sua instalação e funcionalidade, todas as informações, base de dados e programas necessários. 

11.4 A CONTRATADA obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade a respeito de quaisquer 
informações, dados, processos, fórmulas, códigos, cadastros, dispositivos, modelos ou outros materiais 
de propriedade da CONTRATANTE, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação de serviços 
relacionados ao presente Edital, ficando terminantemente proibida de fazer uso ou revelações destes, 
sob qualquer justificativa. 

11.5 Esta garantia não resultará nenhum desembolso por parte do CONTRATANTE; 

11.6 Durante a fase de garantia, as visitas técnicas requeridas no local de instalação das PCDs, serão 
supervisionadas por técnicos treinados e capacitados, em conformidade com o Manual de 
Operação/Manutenção do fabricante das PCDs. Dentre as visitas técnicas requeridas, podemos destacar: 

11.6.1 Substituição da PCD ou qualquer acessório, em tempo adequado, caso estes apresentem defeito de 
hardware ou software, no prazo máximo de 10 dias, durante o período de garantia, considerando o uso 
desses equipamentos em consonância com as orientações dos manuais de operação e manutenção a 
serem fornecidos; 

11.6.2 A estruturação e implantação do programa de operação no DATALOGGER das estações, no qual são 
definidas as variáveis monitoradas, os intervalos de coleta, os processamentos dos dados, dentre outros 
detalhes técnicos de interesse; 
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11.6.3 Solução de problemas diversos de operação das PCDs como: instalação ou reinstalação do programa ou 
sistema operacional, operações de download, configuração dos sensores, dentre outros, que por ventura 
possam estar prejudicando o funcionamento correto da estação. 

11.6.4 Importante: Durante o período de garantia, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, a CONTRATADA 
deverá substituir ou reparar conjuntos ou bens defeituosos ou degradados em decorrência de falhas de 
fabricação, cabendo sempre a CONTRATANTE comunicar à CONTRATADA por escrito (através de relatório 
preliminar de falhas), a constatação do defeito ou degradação observada. 

11.6.5 A critério da CONTRATADA, a peça defeituosa que necessitar de reparo deverá ser encaminhada para seus 
próprios laboratórios de manutenção, devolvendo-a, em seguida, reparada ou substituída por uma nova 
peça, para as instalações da CONTRATANTE em um prazo não superior ao definido no item 25 ACORDO 
DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS). 

12 TREINAMENTO  

12.1 A empresa CONTRATADA deverá treinar e auxiliar os técnicos da CODESAL. 

12.2 A empresa CONTRATADA deverá realizar treinamento de operação, manutenção e startup em língua 
Portuguesa, no município de Salvador/BA ou em locais a serem definidos pela CONTRATANTE conforme 
necessidade de ser em escritório ou campo, para um grupo de no máximo 10 (dez) pessoas, com duração 
mínima de 30 horas, em cinco dias, abrangendo os seguintes tópicos: 

12.2.1 Descrição técnica de funcionamento de cada equipamento e de seus módulos, partes e sistemas; 

12.2.2 Operações básicas; 

12.2.3 Procedimentos de instalação e configuração da Estação; 

12.2.4 Procedimentos de aferição/teoria de operação da Estação (suportado por diagramas de bloco detalhado); 

12.2.5 Interconexão, instalação e calibração dos sensores/PCD; 

12.2.6 Teste, reparo e manutenção preventiva da Estação; 

12.2.7 Procedimentos de utilização de diagnósticos; 

12.2.8 Apresentação e discussão de lista de sobressalentes críticos; 

12.2.9 Treinamento em programação com descrição técnica de funcionamento de cada programa fornecido, 
incluindo procedimentos de criação e instalação dos programas, parâmetros e dados auxiliares 
necessários. 

Nota: A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas de treinamento incluindo as despesas de 

translado e hospedagem do instrutor, cobrindo todo o período necessário. A duração do curso deverá 

ser estabelecida pelo Fornecedor e o planejamento do treinamento deverá ser realizado com a 

anuência da CODESAL e de acordo com as necessidades. 

12.3 No final do treinamento, deverá ser fornecido um certificado individual de aproveitamento comprovando 
a participação e o aproveitamento dos técnicos treinados. 

12.4 A CONTRATADA deverá realizar seminário para transferência de informações e instruções de instalação, 
configurações e administração do (s) software (s) instalados aos técnicos da CONTRATANTE. 
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12.5 Deverão ser fornecidas, a cada participante do treinamento, cópias individuais com todos os textos, slides, 
dentre outros, pertinentes ao treinamento ministrado conforme especificado no presente. 

12.6 Tais visitas serão consideradas válidas apenas após a conclusão da instalação/Startup e Treinamento. 

12.7 Não serão computadas para fim deste item, as visitas técnicas de correção para substituição ou reparo, 
defeito ou degradação de peças em decorrência de falhas de fabricação que ocorrerem durante o período 
de garantia, cabendo sempre a CONTRATANTE comunicar à CONTRATADA por escrito (através de 
Relatório de Campo), a constatação do defeito ou degradação observada. 

13 SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

14 VISTORIA TÉCNICA PRÉVIA OPCIONAL 

14.1 Os LICITANTES poderão vistoriar previamente os locais de instalação e execução dos serviços objeto deste 
Termo de Referência e seus ANEXOS. O LICITANTE, independentemente de realizar ou não a visita, 
assumirá total concordância com os termos deste Termo de Referência, e não serão admitidas, em 
hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços, quantitativos ou dificuldades 
técnicas não previstas. 

14.2 A visita técnica, embora não seja obrigatória, é recomendada para maior entendimento dos detalhes 
técnicos e características particulares dos locais de instalação. 

14.3 Os LICITANTES que optarem por realizar a visita técnica aos locais de instalação e execução dos serviços, 
no prédio sede da Codesal localizado na Avenida Mário Leal Ferreira, S/N - Bonocô. Salvador/BA, Brasil - 
CEP 40285-280, deverão encaminhar a solicitação de agendamento com antecedência de até 03 (três) 
dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas. 

14.4 As visitas somente serão realizadas em dias úteis, das 9 às 17 horas e deverão ser previamente agendadas 
junto ao NTI da Codesal, através do Telefone (71) 3202-4521 ou CEMADEC (71) 3202-4537. 

15 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, as         
disposições contidas neste Termo de Referência devem ser rigorosamente seguidas: 

15.1 Fornecer todos os produtos (equipamentos, cabos, softwares, sistemas de informação e demais 
materiais) necessários à implantação da solução; 

15.2 Instalar todos os produtos que compõe a solução, incluindo sua montagem, interligação, configuração, 
ativação e integração; 

15.3 A CONTRATADA, ao indicar o preço global, deverá ter conhecimento que é meramente estimativo no 
tocante aos itens de treinamento e de software, pois, o respectivo pagamento dependerá da efetiva 
solicitação e utilização dos aludidos itens pela Administração Pública.  

15.4 A contratada deverá permitir acesso à estrutura da mensagem bruta enviada pela PCD Hidrológica para 
fins de decodificação (não nos referimos a estrutura já decodificada como por exemplo arquivos .CSV, 
XML, xls ou semelhante enviados para um FTP) e identificação dos respectivos parâmetros que serão 
monitorados, inclusive parâmetros de medição internos da estação como carga da bateria e status da 
porta do gabinete (aberto/fechado) etc., além de fornecer exemplo de uma ou mais mensagem e 
respectivas decodificações, de forma que a contratante possa realizar a integração dos dados das PCDs 
com o sistema  de gestão de dados  da CODESAL. 
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15.5 Permitir transmitir os dados via conexão socket TCP e envio para servidor FTP. 

15.6 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE toda e qualquer documentação gerada em função do 
objeto da contratação, qual seja, quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, 
protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos dos programas em 
qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica; 

15.7 A CONTRATADA fica proibida de comercializar a documentação supracitada que seja produzida no escopo 
específico da realização deste objeto, ficando sujeita às penalidades previstas na Lei 9609/98 em caso de 
descumprimento desta determinação; 

15.8 A CONTRATADA deverá apresentar e manter no seu quadro de pessoal, durante toda a vigência 
contratual, pelo menos 01 (um) profissional especializado no serviço a ser contratado, certificado de 
treinamento, conhecimento comprovado dos equipamentos do objeto deste Termo de Referência, 
durante toda a vigência do contrato; 

15.9 A utilização de soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros na execução dos 
serviços relacionados ao presente contrato, que possam afetar a propriedade do produto, deve ser formal 
e previamente autorizada pela Codesal; 

15.10 Elaborar e executar o plano de testes, a fim de constatar o correto funcionamento de toda a solução 
implantada, de acordo com as condições exigidas neste Termo de Referência; 

Transferir o conhecimento para a equipe técnica da Codesal, mediante:  

- Fornecimento de manuais técnicos de operação e administração dos equipamentos, software e sistemas 
(todos no idioma português brasileiro); 

- Fornecimento de documentação as-built das instalações (no idioma português brasileiro), ou seja, toda 
e qualquer documentação relacionada ao projeto instalado, configurações e demais documentos 
necessários ao entendimento da solução; 

15.11 Responsabilizar-se pela completa implantação do projeto, ou seja, todos os custos necessários à 
instalação dos equipamentos, pontos de alimentação de energia, e distribuição dos equipamentos e 
materiais; 

15.12 Executar serviços gerais, como ligações provisórias, aluguel de equipamentos e ferramentas, transportes 
e fretes, além de responsabilidade pela contratação dos profissionais especializados; 

15.13 Possuir pleno conhecimento do objeto contratado em todos os seus detalhes. Se durante a execução dos 
trabalhos forem necessárias alterações nas especificações e projetos originais, competirá à CONTRATADA 
elaborar o projeto da parte a modificar e submetê-lo a aprovação da Codesal, não podendo ocorrer, no 
entanto, alteração substancial das disposições gerais formuladas pelo projeto original; 

15.14 Obedecer, para todas as instalações e serviços, as normas vigentes estabelecidas pela ABNT;  

15.15 Responsabilizar-se por todos instrumentais necessários durante o período de implantação e testes de 
aceitação; 

15.16 Entregar nos locais de instalação todos os equipamentos e materiais de acordo com o Projeto Executivo 
aprovado, ficando a seu cargo as despesas de embalagem, desembalagem, transporte e seguro; 

15.17 Executar os serviços por etapas, de modo a não prejudicar as atividades desenvolvidas na Codesal, 
podendo ser exigida a realização de algumas fases em horários noturnos e fins-de-semana para que seja 
cumprido o cronograma de entrega, sem que isso traga ônus a Codesal; 
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15.18 Guardar especial atenção à proteção das áreas trabalhadas para que sejam evitados danos aos 
equipamentos instalados, revestimentos de paredes e pisos, como também às divisórias, forros e 
terminais elétricos existentes no local; 

15.19 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados durante a realização dos serviços, reparando-os no 
mesmo padrão previamente utilizado; 

15.20 Responsabilizar-se, sempre que necessário, pela movimentação (incluindo a reposição no local de origem) 
de divisórias, forros, esquadrias, mobiliário ou quaisquer outros componentes existentes; 

15.21 Responsabilizar-se pelo refazimento da pintura em todos os locais em que a pintura for danificada ou que 
por decorrência dos serviços sejam necessárias restaurações, devendo essas restaurações serem 
executadas nas mesmas condições existentes anteriormente, sem que se evidenciem as diferenças entre 
o revestimento novo e o antigo; 

15.22 Cuidar para que sejam evitados respingos e escorrimento nas superfícies não destinadas à pintura 
(ferragens, vidros, dentre outros) as quais serão devidamente protegidas. Os respingos inevitáveis serão 
removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca; 

15.23 Observar para que todas as instalações elétricas recebam os materiais e acabamentos necessários. Os 
circuitos elétricos de alimentação serão protegidos por disjuntores com amperagem compatível para cada 
circuito;  

15.24 Responsabilizar-se para que todo o entulho proveniente dos serviços de demolições e preparo do local de 
intervenção, bem como aquele que venha a ser produzido durante a execução, seja removido do local 
dos serviços para áreas externas, diariamente; 

15.25 A CONTRATADA será responsável pela prestação de todos os serviços, fornecimento de todos os 
equipamentos, fretes, custos de documentação, garantia on site dos equipamentos e mão de obra, 
incluindo ainda, o detalhamento do projeto e quaisquer outros trabalhos tidos como necessários para o 
perfeito funcionamento do sistema, durante a vigência contratual; 

15.26 Todos os equipamentos referentes ao objeto deste Termo de Referência deverão estar em linha de 
produção do fabricante, e os softwares em sua versão mais atualizada, não podendo haver qualquer 
anúncio de descontinuidade destes; 

15.27 Fornecer o(s) objeto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas 
no Edital, na Proposta e no Contrato; 

15.28 Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante toda a vigência do Contrato, dentro 
dos prazos e condições estipulados, sob pena de ser considerado infração passível de aplicação de 
penalidades previstas contratualmente, caso os prazos e condições não sejam cumpridos; 

15.29 Responsabilizar-se pela observância de Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas federais, 
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

15.30 Atender prontamente às solicitações da Codesal no fornecimento do objeto nas quantidades e 
especificações deste Termo de Referência, de acordo com a necessidade desta, a partir da solicitação do 
gestor do contrato; 

15.31 Providenciar toda a infraestrutura necessária para garantia dos acordos de nível de serviço; 

15.32 Assumir responsabilidade irrestrita sobre a totalidade do fornecimento e dos serviços associados; 
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15.33 Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto ao CONTRATANTE, que deverá responder pela 
fiel execução do Contrato; 

15.34 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, relacionados 
com as características e funcionamento do objeto, inclusive em relação aos problemas detectados; 

15.35 Comunicar, imediatamente, por escrito, qualquer anormalidade, prestando ao CONTRATANTE os 
esclarecimentos julgados necessários; 

15.36 Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente 
habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços;  

15.37 Manter as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
conforme disposto na Lei 8.666/93, apresentando as respectivas quitações quando exigidas. A 
CONTRATADA encarregar-se-á, exclusivamente, do pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução do seu objeto.  

15.38 Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir 
para outra empresa a responsabilidade por eventuais problemas na prestação do objeto; 

15.39 Reparar integralmente quaisquer perdas ou danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus profissionais em razão da execução do(s) 
serviço(s) contratado(s), independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeito; 

15.40 Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto 
socorro de seus empregados; 

15.41 Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, materiais e utensílios necessários à 
execução dos serviços objeto do contrato, até as instalações do CONTRATANTE; 

15.42 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, bem como 
atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto do contrato; 

16 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1 Permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da CONTRATADA, o acesso aos equipamentos e às 
instalações relativas ao objeto do presente Termo de Referência, para efeito de execução dos serviços, 
durante o expediente normal e excepcional; 

16.2 O Gestor do Contrato, responsável por gerir a execução contratual, será o subcoordenador do 
CEMADEC/CODESAL; 

16.3 O Fiscal do Contrato, responsável por fiscalizar a execução contratual, será o gestor do NTI/CODESAL; 

16.4 Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato por parte do 
CONTRATANTE não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA em relação ao mesmo. 

16.5 Disponibilizar a infraestrutura adequada de recepção e armazenamento dos dados coletados pelas PCDs; 

16.6 Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 
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16.7 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

16.8 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/ servidor 
especialmente designado; 

16.9 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos; 

16.10 Informar ao Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes da execução do contrato, 
cabíveis no âmbito do Órgão, para o devido assentamento em ficha cadastral e as irregularidades passíveis 
de aplicação de penalidades no âmbito do Órgão gerenciador; 

16.11 A Administração da CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

17 DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

17.1 Aos inadimplementos das obrigações especificadas abaixo, cujo rol não é exaustivo, será aplicado o 
percentual de multa em concordância com a gravidade apresentada no Tabela B. 

Inadimplemento Gravidade 

Apresentar documentos não autênticos ou inverídicos ao CONTRATANTE. GRAVE 

Não ressarcir qualquer dano causado ao patrimônio do CONTRATANTE na entrega e/ou instalação 
dos materiais, salvo justificativa comprovada. 

GRAVE 

Não observar as políticas de segurança e normas de acesso do CONTRATANTE. GRAVE 

Não apresentar instrumento de garantia contratual de 5% dentro do prazo estabelecido. GRAVE 

Desacatar as orientações do Gestor do Contrato ou não prestar os esclarecimentos solicitados e 
atendimento das reclamações formuladas. 

MÉDIA 

Deixar de comunicar qualquer fato relacionado ao serviço que leve à interrupção dos ambientes 
de TI do CONTRATANTE. 

MÉDIA 

Divulgar informações acerca de prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, que 
envolva o nome do CONTRATANTE, sem que haja expressa autorização do CONTRATANTE. 

MÉDIA 

Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto dos serviços. MÉDIA 

Não fornecer todos os dados, versões finais dos produtos, documentos e elementos de 
informação utilizados na execução dos serviços durante a transferência do conhecimento técnico 
e operacional 

MÉDIA 

Não cumprir qualquer outra obrigação contratual não citada especificamente nessa tabela. LEVE 

Atraso injustificado de até 3 dias úteis no prazo de substituição dos produtos e serviços fora das 
especificações. 

LEVE 

Tabela B: Níveis de gravidade para os inadimplementos contratuais 

17.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
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17.3 Sem prejuízo das demais disposições legais, os valores das multas serão deduzidos da fatura subsequente. 
Caso a multa seja referente a última fatura do contrato, a mesma será deduzida dos valores do contrato 
retidos pelo CONTRATANTE a título de garantia. 

Gravidade Percentual 

LEVE 0,1% a 0,50% 

MÉDIA 0,6% a 1,00% 

GRAVE 1,01% a 5,00% 

Tabela C: Multa compensatória de acordo com o grau de gravidade 

17.4 A multa compensatória definida na TABELA C será aplicada até o limite previsto em lei, sobre o valor total 
da ordem de serviço ou contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto, aplicada 
proporcionalmente à gravidade do inadimplemento. 

18 REUNIÃO DE ALINHAMENTO 

18.1 Todo trabalho deverá ser previamente planejado pela CONTRATADA e sua equipe, para em seguida ser 
apresentado e aprovado pelo Gestor do Contrato. Todo esforço de planejamento, execução e 
monitoramento será realizado sob a condução de um responsável técnico da CONTRATADA. 

18.2 A reunião de alinhamento deverá ocorrer em até 5 dias corridos após a assinatura do contrato. Na 
oportunidade, a CONTRATADA deverá apresentar o PREPOSTO e o RESPONSÁVEL TÉCNICO de todo o 
projeto. 

19 DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

19.1 No início da execução, a CONTRATADA deverá desenvolver as atividades preliminares, exigidas para uma 
boa execução dos serviços, incluindo remanejamento de instalações (fios, redes, tubulações externas e 
internas, pintura, ajuste no ambiente, etc.) ou quaisquer outros equipamentos existentes nas áreas de 
influência da montagem, sempre em conformidade com os projetos apresentados e seus propósitos, e 
com o acompanhamento do Fiscal do contrato, designado pela Codesal. 

19.2 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes 
na Sede da Codesal, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar, 
previamente ao Fiscal do Contrato, autorização para tais deslocamentos e modificações. 

19.3 A direção técnica e a execução dos serviços são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, 
cabendo ao Fiscal do Contrato a função de zelar pelo cumprimento do contrato segundo os ditames da 
lei e da boa técnica. A existência da Fiscalização, portanto, não diminui nem atenua a responsabilidade do 
LICITANTE CONTRATADO pela execução de qualquer serviço, não cabendo, inclusive, aventar qualquer 
espécie de solidariedade. 

19.4 A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações constantes deste Termo de 
Referência, as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública 
competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços ou 
fornecimentos de materiais, equipamentos e softwares. No caso destas faltarem ou forem omissas, 
deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos de 
órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos 
fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem a solução. 

19.5 De forma específica deverão ser observadas as seguintes Normas e especificações constantes deste 
Termo de Referência: 
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19.5.1 NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

19.5.2 NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrônica – conectores elétricos; 

19.5.3 NBR 5471 - Condutores Elétricos. 

19.6 Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal do Contrato de maneira a manter o padrão de 
qualidade previsto para os serviços em tela. 

20 DA DOCUMENTAÇÃO 

20.1 Entregar, ao final dos serviços de instalação, em meio eletrônico, os seguintes documentos: 

20.2 Manuais de operação e manutenção dos equipamentos, softwares e sistemas; 

20.3 Projeto executivo "as built" da obra incluindo, entre outros: 

20.4 Especificações técnicas dos produtos instalados; 

20.5 Diagrama esquemático funcional de cabos; 

20.6 Rack elevation; 

20.7 Planilha de identificação dos cabos de ligação (wirelist); 

20.8 Tabela de IPs dos dispositivos com este recurso; 

20.9 Relatório de testes do sistema; 

20.10 Certificados de garantia de todos os produtos fornecidos, emitidos pelos respectivos fabricantes, bem 
como certificado de garantia da instalação. 

21 DA GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE 

21.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia on-site, ou seja, nas dependências da CONTRATANTE e nos locais 
de instalação das PCDs (a serem definidos) situados no Município de Salvador e suporte técnico aos 
produtos (equipamentos, softwares, sistemas de informação e demais materiais) fornecidos, pelo período 
de 12 doze) meses, contados da data do recebimento definitivo da solução. 

21.2 Juntamente com os produtos fornecidos, a CONTRATADA deverá entregar os certificados de garantia que 
atendam às disposições constantes nesta cláusula. 

21.2.1 A atualização ou disponibilização para download deverá ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados da data de lançamento da nova versão ou release. Caso a nova versão ou release seja 
disponibilizada para download, deverá a CONTRATADA prestar o suporte necessário para a instalação e 
configuração da mesma. 

21.3 A CONTRATADA será responsável pela sustentação, suporte e manutenção de todo software durante o 
período de garantia (12 meses), inclusive das partes que vierem a ser implementadas por meio dos 
serviços de desenvolvimento e customização, objeto desta contratação;  

22 TRANSIÇÃO CONTRATUAL 

22.1 Atividades a serem executadas em caso de transição ou encerramento contratual: 
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22.1.1 Entrega de toda documentação e artefatos atualizados produzidos no curso do contrato, especialmente 
aqueles provenientes das manutenções preventivas e corretivas. 

22.1.2 Realização de reuniões entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE para transferência final de 
conhecimentos ainda sob domínio da CONTRATADA. 

22.1.3 Devolução de recursos materiais da Codesal eventualmente disponibilizados para o CONTRATANTE para 
a realização de algum serviço. 

22.1.4 Revogação dos acessos às dependências da Codesal. 

22.1.5 Revogação de usuários e acessos aos diretórios e à rede de computadores da Codesal. 

23 ENCERRAMENTO ABRUPTO DO CONTRATO 

23.1 Em caso de encerramento abrupto do contrato deverá ser realizada nova pesquisa no mercado e dar início 
imediato ao planejamento de nova contratação. 

24 DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

24.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE toda e qualquer documentação gerada em função da 
prestação de serviços, objeto da contratação. 

24.2 A CONTRATADA cederá ao CONTRATANTE, em caráter definitivo, o direito patrimonial e a propriedade 
intelectual dos sistemas desenvolvidos e dos resultados gerados durante a vigência do contrato. 

24.3 Todas as licenças de software que compõem a solução deverão ser fornecidas pela CONTRATADA em 
caráter definitivo e perpétuo a Codesal. 

24.4 A utilização de soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros na construção 
dos programas ou quaisquer artefatos relacionados ao presente contrato, que possam afetar a 
propriedade do produto, deve ser formal e previamente autorizada pela Codesal. 

25 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

25.1 Nos termos do art. 89 da Lei Municipal nº 4484, de 1992, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

25.2 O recebimento do material objeto do contrato será recebido mediante verificação do material com a 
especificação do TR e consequente aceitação, em conformidade com o art. 95, II, b, §1º e §2º da lei da Lei 
Municipal nº 4.484, de 1992. 

25.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com os arts. 91, 92 e 93 da Lei Municipal nº 4.484, de 1992. 

25.4 O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, conforme 
preconiza o art. 89, parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.484 de 1992. 
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25.5 Recebimento definitivo, lavrado em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento provisório, 
compreendendo a aceitação dos produtos e serviços, segundo a quantidade, características físicas e 
especificações técnicas CONTRATADAS. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento 
dos produtos e/ou serviços aos termos e condições do projeto executivo, Edital, Contrato e seus ANEXOS, 
inclusive a proposta comercial da CONTRATADA 

26 DA AMPLA CONCORRÊNCIA 

Todos os interessados em contratar com a Administração Pública devem competir em igualdade de 
condições. 
Isto posto, declaramos para os devidos fins que as especificações técnicas e exigências constantes neste 
Termo de Referência não ferem tampouco frustram a ampla concorrência no certame. 

 

27 DA PROVA DE CONCEITO (PoC) 

27.1 Finalizada a disputa de lances, após aferida a regularidade dos documentos da licitante ARREMATANTE, 
o PREGOEIRO convocará a empresa, através do chat de mensagens, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
comprovar a adequação aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência, através da demonstração 
das funcionalidades definidas nesta Prova de Conceito. 

27.2 A data da demonstração será agendada pelo PREGOEIRO, através do chat de mensagens, para a qual serão 
todos os licitantes convocados, e será realizada em sessão pública nas instalações do CONTRATANTE, em 
horário administrativo da Codesal. 

Ambiente de execução da PoC: 

27.3 O ARREMATANTE deverá prover toda estrutura necessária à realização da PoC, contemplando, mas não 
se limitando a, pelo menos: 

27.3.1 Uma estação, discriminada a partir de agora como PCD - Plataforma de Coleta de Dados, ESC - Estação 
Servidor Central e EN – Estação Notebook: 

A PCD: 
a) Deverá possuir todos os componentes descritos no item 9.1 e que atendam, obrigatoriamente, às 

especificações e características constantes no item 9; 
b) A PCD deverá ser capaz de transmitir os dados coletados para a ESC, atendendo o descrito no item 

9.1.8.3; 
c) A EN deverá ser capaz de acessar os dados armazenados no Datalogger. 

A ESC: 
a) Deverá possuir todos os componentes e softwares necessários para receber e apresentar os dados 

transmitidos pela PCD; 
b) Deverá ter acesso à internet, não podendo estar na mesma rede LAN da PCD. 

A EN: 
a) Deverá possuir todos os componentes e softwares necessários para acessar os dados do Datalogger; 

27.4 O ARREMATANTE não poderá utilizar a estrutura de rede de dados da Codesal para a apresentação da 
prova de conceito. 

27.5 Os procedimentos de Preparação e de Realização da PoC deverão ser executados na ordem estabelecida. 

Preparação para a PoC: 

27.6 O ARREMATANTE deverá instalar e configurar todos os equipamentos necessários para a realização da 
prova de conceito, tornando-os plenamente operacionais. 
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Realização da PoC: 

27.7 A apresentação objetiva demonstrar, de forma inequívoca, que a solução de coleta de dados hidrológicos 
que estão sendo apresentados atinge os objetivos pretendidos por esta PoC e às especificações técnicas 
descritas neste Termo de Referência e seus anexos. Assim, a ARREMATANTE será desclassificada nas 
seguintes situações: 

 Não comparecimento para realização desta PoC; 

 Não conseguir realizar a PoC, por quaisquer problemas, sejam técnicos ou falta de equipamentos; 

 Não comprovar o atendimento, em sua integralidade, às características descritas no quadro a 
seguir: 

Item Ação Característica Técnicas a serem demonstradas 
Atendimento à 

Característica (Sim 
ou Não) 

Sensor de Chuva 
Item 9.1.7.1 

1 
O Sensor de Chuva deverá medir o volume de água derramado 
manualmente; 

 

2 
O Sensor de Chuva deverá armazenar os dados de volume de água de forma 
bruta no Datalogger; 

 

3 
O Datalogger deverá armazenar os dados de volume de água do Sensor de 
Chuva de forma acumulativa sem manipulação nem perda dos dados 
armazenados; 

 

4 
Os dados de volume de água do Sensor de Chuva deverão ser transmitidos a 
cada 5 (cinco) minutos; 

 

5 
A transmissão dos dados de volume de água deverá ser realizada conforme 
itens 15.3 e 15.4; 

 

6 
Os dados armazenados no Datalogger deverão ser acessíveis através da EN – 
Estação Notebook.  

 

Sensor de Nível de 
Água 

Item 9.1.7.2 

1 
O Sensor de Nível de Água deverá medir o nível de água em um ambiente de 
testes; 

 

2 
O Sensor de Nível de Água deverá armazenar os dados de forma bruta no 
Datalogger; 

 

3 
O Datalogger deverá armazenar os dados de nível de água do Sensor de Nível 
de Água de forma acumulativa sem manipulação nem perda dos dados 
armazenados; 

 

4 
Os dados de nível de água do Sensor de Nível de Água deverão ser 
transmitidos a cada 5 (cinco) minutos; 

 

5 
A transmissão dos dados de nível de água deverá ser realizada conforme 
itens 15.3 e 15.4; 

 

6 
Os dados armazenados no Datalogger deverão ser acessíveis através da EN – 
Estação Notebook.  

 

27.8 Durante e após a apresentação, para cada característica será atribuído (1) Sim (quando atender à 
característica) ou (2) Não (quando não atender à característica). 

27.9 O ARREMATANTE deverá prover todos os recursos computacionais, audiovisuais e de comunicação de 
dados necessários à demonstração. O CONTRATANTE não proverá nenhum recurso computacional, 
audiovisual ou de comunicações de dados para que ocorra a apresentação. Sugerimos que o 
ARREMATANTE traga solução de continuidade em caso de falha do principal. 

27.10  A sala em que será realizada a PROVA DE CONCEITO estará disponível para o ARREMATANTE a partir das 
8h30 do mesmo dia para que o mesmo possa preparar o ambiente e realizar as configurações que julgar 
necessário. 

27.11 A PROVA DE CONCEITO será iniciada às 13h e terá duração máxima de 4 horas. O ARREMATANTE terá o 
período de 4 horas para realizar a apresentação, podendo, durante todo o período realizar quantas 
repetições houverem necessidade. 
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27.12 Ao final da apresentação das características técnicas haverá um prazo máximo de 2 (duas) horas para que 
o CONTRATANTE e o público façam as suas CONSIDERAÇÕES, que objetivem esclarecer pontos 
relacionados à apresentação, e o ARREMATANTE saneie eventuais questões. 

27.13 A apresentação será acompanhada por uma Comissão de Avaliação composta por no mínimo 03 (três) 
membros do CONTRATANTE, e no final será lavrada uma ata assinada pela ARREMATANTE, PREGOEIRO, 
Comissão de Avaliação e demais licitantes presentes. A Comissão de Avaliação será constituída antes da 
realização do Pregão, por meio de Portaria, não podendo ser incluído pessoas, posteriormente, para a 
referida avaliação.  

27.14 O resultado desta avaliação será divulgado pelo Pregoeiro imediatamente após o término da avaliação, 
através do chat de mensagens e a ata lavrada será disponibilizada, no prazo de até 24 horas, aos licitantes 
interessados no sistema eletrônico do Banco do Brasil. 

28 DA PROPOSTA 

28.1 O LICITANTE deverá elaborar a sua proposta de preços com base neste Termo de Referência e ANEXOS, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento dos serviços, quantitativos, custos e tudo mais 
que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da execução do objeto desta 
licitação. 

28.2 A proposta apresentada deverá conter o CNPJ da proponente, prazo de validade e ser endereçada a 
CODESAL; 

28.3 Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como 
impostos, taxas e fretes. 

28.4 A proposta deverá conter: 

28.4.1 Identificação e discriminação do sistema integrado de administração, bem como dos módulos ofertados. 

28.4.2 Documento informando os preços unitário e global por software. 

28.4.3 Prazo de validade da proposta (mínimo de 90 dias corridos). 

28.4.4 Condições de Garantia e Troca. 

28.4.5 Endereço completo da Empresa. 

28.4.6 Responsável para contatos. 

28.4.7 Local e data. 

28.4.8 Identificação e Assinatura do representante legal da empresa. 

28.5 Identificação do Responsável técnico por suporte às instalações. 

Salvador, 14 de novembro de 2019 
 
__________________________ 
Ricardo de Sousa Rodrigues 
Subcoordenador de Análise do Clima e Sistemas de Alerta 

__________________________ 
Dalton Andrade 
Gestor do Núcleo de Tecnologia e Informação da Defesa Civil de Salvador 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO 
HIDROLÓGICO DA CIDADE DO SALVADOR. 

1 OBJETO 

Contratação, sob o regime de Registro de Preços, de empresa especializada para aquisição e instalação 

de equipamentos que compõem uma Plataforma de Coleta de Dados (PCD) Hidrológicos visando conferir 

maior eficiência na prevenção dos riscos relacionados aos eventos hidrológicos na área de abrangência 

da cidade do Salvador, conforme as especificações técnicas, cronogramas e condições contidas no 

presente instrumento e seus anexos. 

2 JUSTIFICATIVA 

O presente termo de referência está inserido na iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) que, 

após as fortes chuvas registradas em 2015, promoveu a reestruturação da Defesa Civil de Salvador – 

CODESAL aprovando e sancionando a Lei N° 8.969/2016 que alterou a estrutura organizacional do órgão, 

concedendo autonomia administrativa e orçamentária. Somada a essa restruturação, foi criado e 

implantado o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil – CEMADEC, setor responsável por 

monitorar as variações e intensidades dos efeitos dos principais sistemas meteorológicos (distúrbios de 

leste, frentes frias, dentre outros) que contribuem para potencializar as condições de vulnerabilidade a 

desastres naturais associados aos alagamentos, bem como, aos deslizamentos de terra. 

Vale destacar que, em uma época aonde já se fala muito sobre mudanças climáticas, o monitoramento e 

a obtenção de dados ambientais, sempre com maior grau de previsibilidade, contribuirão de forma 

consistente para o entendimento dos principais eventos hidrológicos que, de certa forma, afetam 

diretamente/indiretamente a tomada de decisão por parte da CODESAL. Além disto, os dados coletados, 

em tempo real, pela PCD Hidrológica, poderão ser compartilhados com órgãos nacionais para que possam 

ser utilizados por modelos hidrológicos, afim de antever as condições adversas relacionadas aos eventos 

extremos decorrentes das alterações do clima e que causam danos diversos à população. Assim, é de 

fundamental importância a aquisição desses equipamentos, objeto deste termo de referência, para as 

ações de prevenção e contingência da CODESAL. 

3 PRAZO DE ENTREGA, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E CRONOGRAMA 

3.1 Os equipamentos que compõe as   PCD’s Hidrológicas, softwares, materiais, componentes e dispositivos 
deverão ser entregues na sede da Defesa Civil de Salvador/BA e a CONTRATADA deverá arcar com todas 
as despesas de translado, até o local de sua instalação. Previamente à entrega e instalação dos 
equipamentos, a CONTRATADA deverá comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias após a assinatura do 
contrato, em reunião presencial na sede da Defesa Civil, para alinhamento das questões técnicas 
envolvidas no fornecimento e instalação dos bens adquiridos. 

3.1.1 Por sugestão da CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a comparecer, sempre que necessário, para 
outras reuniões, presenciais ou remotas, com o intuito de alinhar entendimentos técnicos até a efetiva 
instalação. 

3.2 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Av. Mario Leal Ferreira, 80 – CEP: 40285-280 - 
Bonocô, Salvador - BA, no horário 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 de Segunda a Sexta-feira. 

3.3 Os bens serão recebidos provisoriamente logo após a entrega pelo (a) responsável pelo acompanhamento 
e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
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3.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

3.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

3.6 Após a emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá o prazo de 90 (noventa) 
dias corridos para a entrega e instalação completa das sirenes de alerta sonoro e visual e estações 
pluviométricas automáticas, incluindo treinamento da equipe do CEMADEC, conforme cronograma 
apresentado na Tabela A. 

Os prazos para execução do objeto da presente licitação estão estabelecidos na Tabela A abaixo em dias 

corridos e terão como termo inicial a data da assinatura do contrato. 

Etapa Marco Prazo Responsáveis 

Assinatura do contrato D  
CONTRATADA e 

CONTRATANTE 

Reunião de Alinhamento  D+5 dias 
CONTRATADA e 

CODESAL 

Entrega dos produtos / equipamentos 
I D+90 dias CONTRATADA 

Instalação e configuração das PCDs 

Treinamento para a utilização dosistema 

instalado 
 I + 5 dias CONTRATADAA 

Assitência Técnica durante a garantia dos 

equipamentos 
 I+12 meses CONTRATADA 

Tabela A: Etapas e Prazos de Entrega. 

4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, através de crédito em conta corrente, obrigatoriamente 
mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação do DECRETO MUNICIPAL nº 23856/2013 ( 
arts. 1º a 4º), com a observância das exceções ali previstas ( Art. 5º parágrafo único), a qual deverá ser 
indicada na declaração fornecida pelo estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, 
parágrafo segundo do Decreto Municipal 13.991/2002, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em conformidade com a legislação vigente, correspondentes aos 
serviços efetivamente prestados, devidamente atestados pelo servidor/comissão de Recebimento e 
mediante apresentação dos documentos fiscais exigíveis e declaração de não existência de débitos 
registrados no CADIM Municipal, conforme Decreto Municipal nº 24.419/2013.  

4.2 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATANTE adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida. 

4.3 Será suspenso no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que ocorrerem irregularidades na 
prestação dos serviços ou nas faturas. 
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4.4 No valor da contratação deverá estar incluso todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas, tributários, 
estipulados na legislação fiscal e trabalhista, materiais de consumo, equipamentos necessários, despesas 
com passagens e diárias e outras que se façam necessárias para a realização do objeto contratado.  

4.5 O preço global é meramente estimativo no tocante aos itens de treinamento e software, pois, o respectivo     
pagamento dependerá da efetiva solicitação e utilização dos aludidos itens pela Administração Pública.  

 

5 DOCUMENTAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

5.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) 

5.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei. 

5.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 

5.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

5.6    Declaração que não emprega menor de idade. 

6 LOCALIZAÇÃO 

6.1 A instalação, e efetiva operação das PCD´S adquiridas, deverá ser feita/executada nas áreas previamente 
definidas pela CONTRATANTE. Na reunião de alinhamento serão definidas as áreas onde as PCDs deverão 
ser instaladas, conforme Tabela A. 

7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1 As empresas interessadas deverão estar regularmente inscritas no ÓRGÃO REGULADOR COMPETENTE, 
demonstrando a situação através de Certidão específica e devidamente registrada, com jurisdição sobre 
o domicílio da sede da empresa CONTRATADA, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove ter o profissional Responsável Técnico do quadro permanente da empresa CONTRATADA, 
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços com características técnicas de 
complexidade equivalente as do objeto do presente Termo de Referência; 

7.2 A CONTRATADA também deverá apresentar, caso seja aplicável, os certificados da Norma 
Regulamentadora NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade) de seus técnicos, conforme 
Portaria nº. 598 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 

7.3 Caso as empresas fornecedoras das peças e dispositivos, venham a participar da referida concorrência do 
objeto disposto neste edital, deverão se comprometer, com o fornecimento das peças e dispositivos 
independente do resultado deste processo licitatório.  

7.4 Apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, em original ou cópia autenticada, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou 
está fornecendo, produtos compatíveis com o objeto desta licitação, no percentual de 10 por cento. 
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8 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Código Item/Descrição 

 
 

100005408 

PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS - PCD, PARA 
MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DA CIDADE DO SALVADOR, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRONOGRAMA E 
CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS 
ANEXOS CONSTANTE NOS AUTOS. 

 

300004506 

 

 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS 
HIDROLÓGICOS 
 

300004507 

SERVIÇO DE GARANTIA, 12 MESES, PARA DE PLATAFORMA DE 
COLETA DE DADOS HIDROLÓGICOS (PCD), CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS 
AUTOS. 

300004508 
 

TREINAMENTO (12 HORAS) PARA PLATAFORMA DE COLETA DE 
DADOS HIDROLÓGICOS (PCD), CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. 

 

9 DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS/ SERVIÇOS 

9.1 PLATAFORMAS DE COLETA DE DADOS HIDROLÓGICOS – PCD 

As especificações técnicas para a aquisição das PCDs Hidrológicas, objeto deste Termo de Referência, 

deverão ser executadas em total obediência às leis pertinentes, seguindo as especificações preceituadas 

em normas e padrões Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Cabe destacar que o objeto licitado, as PCD’s, refere-se a uma solução tecnológica composta da integração 

de diferentes componentes e sensores. Portanto, o preço a ser ofertado refere-se ao valor total da solução 

proposta, e não para cada componente individualmente, uma vez que, tecnicamente, interessa a 

aquisição de todos os equipamentos em conjunto, e não a aquisição isolada das plataformas, uma vez que 

isso não atenderá as demandas de aumentos da previsibilidade e eficiência nas atividades da 

CONTRATANTE. 

Observação: trata-se de especificações técnicas “equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, 

estabelecidos como parâmetro de qualidade para subsidiar a descrição do objeto a ser licitado. 

A seguir estão detalhadas as especificações técnicas das PCDs para monitoramento hidrológico com 

transmissão de dados utilizando redes de celulares e/ou tecnologia Low Power Wide Area Network 

(LPWAN): 

9.1.1 As PCDs para o monitoramento hidrológico deverão ser entregues equipadas com transmissão automática 
dos dados através de redes de celulares nas suas diversas tecnologias (GSM/GPRS/EDGE, 3G, 4G ou 
superior), ou outras soluções de IoT como a tecnologia LPWAN, da qual fazem parte as redes SigFox, rede 
LoRa, NB-IoT.   

A CONTRATADA deverá, a depender da disponibilidade de cobertura dos vários sinais, disponibilizar 
transmissão de dados redundante através de 2 (duas) tecnologias distintas ou, no caso de optar só para 
tecnologia de rede de celular, permitir a utilização de dois SIMCards de diferentes operadoras de telefonia, 

http://www.defesacivil.salvador.ba.gov.br/
mailto:defesacivil@salvador.ba.gov.br


 

 

 

Avenida Mário Leal Ferreira,80 – Bonocô – Fone: 71 3202-4500 / Fax: 3202-4546 – Cep.: 40285.280 - Salvador/Bahia  
Site: www.defesacivil.salvador.ba.gov.brE-mail: defesacivil@salvador.ba.gov.br 

implementando a troca automática do SIMCard em operação em função da disponibilidade de cobertura 
de sinal. Além disso, o modem deverá implementar redundâncias de transmissão incluindo o uso dos canais 
de dados e de voz (SMS). Os SIMCards, de operadoras distintas, bem como chips, contratos e licenças para 
utilização das várias tecnologias deverão ser disponibilizados e custeados pela CONTRATADA durante o 
prazo de duração do contrato. 

No caso de falha total da transmissão dos dados, através das tecnologias escolhidas, durante o prazo de 
duração do contrato, a CONTRATADA deverá arcar com todos os custos para o restabelecer da comunicação 
devendo, se necessário, substituir a tecnologia adotada. 

9.1.2 As PCDs devem ser compostas por, no mínimo: 

a) 1 (um) sensor de chuva; 

b) 1 (um) sensor de nível da água; 

c) 1 (um) sistema de alimentação por captação de energia solar; 

d) 1(um) regulador de carga da bateria; 

e) 1 (um) sistema de transmissão de dados redundante; 

f) 1 (um) datalogger para processamento e armazenamento dos dados adquiridos. 

9.1.3 Além disso, para suporte e proteção de tais equipamentos são necessários: 

a) 1 (uma) caixa de acondicionamento; 

b) 1 (um) suporte para instalação da caixa de acondicionamento, do painel solar e da antena de 
transmissão; 

c) 1 (um) suporte para instalação do sensor de chuva; 

d) Solução de aterramento; e 

e) Baterias, cabos e conectores para todos os componentes. 

9.1.4 Caixa de acondicionamento e suportes de instalação da PCD e do sensor de chuva: 

O datalogger, a interface para sensores (ligação entre os conectores e o datalogger), o regulador de carga 

de bateria, a(s) bateria(s) e o modem para transmissão de dados devem estar acondicionados dentro de 

um único recipiente, denominado caixa de acondicionamento, com as seguintes características: robusta; 

construída em metal inoxidável; com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta; 

ambientalmente selada; à prova de chuva, de alta umidade, de poeira e de invasão de insetos. 

A caixa de acondicionamento deve permitir o fácil acesso aos componentes da PCD, entre eles, o 

datalogger, o regulador de carga, a(s) bateria(s), a interface para sensores e modem. A caixa deve conter 

um sistema de chave/fechadura robusto para permitir que a tampa de acesso seja trancada, garantindo, 

assim, a segurança dos componentes. As fechaduras de todas as caixas de acondicionamento das PCDs 

devem possuir o mesmo segredo. 

As conexões a serem instaladas no exterior da caixa de acondicionamento para o acoplamento dos 

sensores de medição e a entrada extra, da antena de transmissão de dados, do painel solar, da porta de 

comunicação entre datalogger e computador devem ser instaladas obrigatoriamente na face inferior da 

caixa e implantadas por meio de conectores ambientalmente selados, do tipo “militar” (exceto o da 

antena), feitos de material inoxidável, à prova d'água, à prova de alta umidade e à prova de poeira e 

invasão de insetos. O conector da antena deve ser do tipo N e homologado pela Anatel. 

http://www.defesacivil.salvador.ba.gov.br/
mailto:defesacivil@salvador.ba.gov.br


 

 

 

Avenida Mário Leal Ferreira,80 – Bonocô – Fone: 71 3202-4500 / Fax: 3202-4546 – Cep.: 40285.280 - Salvador/Bahia  
Site: www.defesacivil.salvador.ba.gov.brE-mail: defesacivil@salvador.ba.gov.br 

Os conectores são específicos para cada tipo de conexão prevista e, ainda, devem estar identificados, de 

forma a evitar uma conexão equivocada dos componentes da PCD. A seguir apresenta-se a lista mínima 

de conexões: 

a) 1 (um) conector para o sensor de chuva; 

b) 1 (um) conector para o sensor de nível da água; 

c) 1 (um) conector reserva (de 6 pinos) para ser usado por um eventual sensor extra; 

d) 1 (um) conector para o painel solar; 

e) 1 (um) conector tipo N para a antena de transmissão; e 

f) 1 (um) conector para comunicação datalogger-computador. 

Todas as entradas e saídas disponíveis no painel de conectores, na face inferior da caixa, devem estar 

conectadas internamente e protegidas contra potenciais correntes induzidas por descargas elétricas. O 

conector extra deve estar conectado à interface padrão SDI-12 e para tal, deve-se considerar um sistema 

de aterramento capaz de fornecer a devida proteção à PCD. 

A solução de aterramento a ser fornecida deve ser constituída de, no mínimo: 

a) Cordoalha de cobre de 5,0 metros de comprimento e área mínima de 25 mm2; 

b) Hastes de aterramento de 2,0 metros (total de 3 unidades) e; 

c) Dispositivos para conectar a cordoalha de cobre na caixa da PCD e nas hastes. 

O suporte da PCD deve permitir a instalação conjunta da caixa de acondicionamento, do painel solar e da 

antena de transmissão de dados. Um suporte independente e exclusivo para o sensor de chuva deve ser 

instalado, de modo que o plano de coleta do sensor esteja a uma altura de 1,5 m acima do solo e livre da 

interferência dos demais equipamentos da PCD. 

Tanto o suporte da PCD como o suporte do sensor de chuva devem ser confeccionados em material 

galvanizado e serem resistentes o bastante para garantir a segurança dos equipamentos em condições 

adversas de temperatura, umidade e vento. 

As condições ambientais previstas para a operação das PCDs necessitam satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Variação de – 10 °C a + 55 °C para a temperatura de operação, representada pela temperatura no 
interior da caixa de acondicionamento e; 

b) Variação de 0 a 100% para umidade relativa do ar, representada pela umidade no interior da caixa de 
acondicionamento. 

9.1.5 Datalloger 

9.1.5.1 O Datalogger deve ser de baixo consumo de energia e ser composto, no mínimo, por: 

a) Microprocessador; 

b) Memória interna não volátil do tipo “flash”; 

c) Canais de entrada necessários para conectar todos os sensores; 

d) 1 (uma) entrada serial padrão SDI-12 capaz de conexão com pelo menos 16 sensores no mesmo cabo 
SDI-12; 

e) 1 (uma) entrada serial padrão RS-485; 
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f) 1 (uma) entrada padrão USB em substituição de um dos itens acima (d ou e); 

g) 1 (uma) saída para comunicação com transmissor de dados, redundante. Caso a CONTRATADA opte 
por duas tecnologias distintas, o Datalogger deverá possuir 2 (duas) saídas para comunicação com 
transmissor de dados; 

h) Canal para alimentação. 

9.1.5.2 O datalogger também deve possuir porta de comunicação que permita, via computador portátil, a 
execução de comandos externos para: 

a) Atualização de firmware; 

b) Programação das rotinas de coleta, armazenamento e transmissão dos dados e informações de 
interesse (Exemplo: dados hidro meteorológicos, parâmetros de configuração da PCD e dos sensores 
em operação); 

c) Configuração e calibração dos sensores (Exemplo: offset e ganho); 

d) Download e upload dos parâmetros de configuração da PCD e dos sensores; 

e) Download dos dados e informações armazenados. 

9.1.5.3 A lista mínima de conexões é a seguinte: 

a) 1 (uma) entrada para o sensor de chuva; 

b) 1 (uma) entrada para o sensor de nível da água; 

c) 1 (uma) entrada para alimentação (interface com o regulador de carga da bateria); 

d) 1 (uma) entrada para o transmissor de dados e; 

e) 1 (uma) entrada para comunicação datalogger-computador. 

Independentemente da interface de comunicação utilizada pelos sensores fornecidos com a PCD, o 

datalogger deve possuir, pelo menos, 1 (uma) entrada para interface padrão USB ou 1 (uma) entrada para 

a interface padrão SDI-12 e 1 (uma) entrada para interface padrão RS-485, ou outro padrão compatível.  

Os cabos fornecidos para essa atividade deverão, obrigatoriamente, possuir conector USB para 

comunicação com o notebook. Serão aceitos cabos com conversor USB para comunicação com o 

notebook. 

As entradas analógicas devem ser convertidas para digital com o mínimo de 12 bits de resolução, os sinais 

elétricos recebidos dos sensores convertidos automaticamente em suas correspondentes unidades de 

medição (unidades de engenharia). 

Cada entrada do Datalogger deve possuir proteção contra transientes induzidos, por meio de varistores, 

acopladores óticos ou outro tipo de proteção similar. 

O datalogger deve atender, obrigatoriamente, aos requisitos mínimos de taxa de aquisição, codificação 

digital e armazenamento de dados, considerando-se os sensores especificados neste documento. 

O programa de operação e os dados carregados no datalogger devem ser armazenados em memória 

interna não-volátil, tipo flash, possibilitando que os dados e o programa, bem como o horário e a data 

(atualizados instantaneamente pelo relógio da PCD), sejam mantidos inalterados no caso de eventual falta 

de energia. A memória deve ter capacidade suficiente para armazenar os dados coletados por todos os 

sensores, pelo período mínimo de 1 (um) ano, considerando uma frequência de aquisição de 05 minutos, 

além do registro dos eventos de chuva nesse período. 
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O datalogger deve ser capaz de gerenciar a memória interna, de modo que, quando esta estiver cheia, os 

novos registros substituam os mais antigos, mantendo a integridade dos dados. 

No caso de falha de alimentação de energia ou durante a substituição da(s) bateria(s), o datalogger deve 

ter a capacidade de ser programado para reassumir todas as suas funções quando a carga for 

restabelecida, sem a perda dos dados e da configuração anterior. 

O datalogger deve monitorar, armazenar e transmitir os dados relativos ao status da bateria (voltagem) e 

à temperatura interna. 

9.1.6 Sistema de Alimentação por Captação de Energia Solar 

As PCDs devem ser alimentadas por sistema de captação de energia solar composto de: 

a) Painel solar; 

b) Regulador de carga com potência de, no mínimo, 20 Watts (mesmo que o painel solar seja de potência 
inferior) e; 

c) Bateria do tipo selada, livre de manutenção e gelatinosa. 

O sistema de alimentação por energia solar deverá ser capaz de recarregar a(s) bateria(s) e, 

simultaneamente, fornecer a energia necessária para o funcionamento contínuo da PCD, levando-se em 

conta o consumo do datalogger e do regulador de carga para a operação dos sensores, a medição de 

chuva e nível da água, e a transmissão remota dos dados em intervalos de 05 minutos. 

Toda bateria utilizada deve ser recarregável, do tipo selada, gelatinosa e livre de qualquer manutenção e 

deverá ter capacidade de fornecer energia à PCD durante pelo menos 5 (cinco) dias sem nenhuma recarga, 

de forma a garantir a operação sem interrupção das estações em locais ou períodos com baixa insolação. 

O regulador de carga, componente do sistema de alimentação, deve obedecer rigorosamente à máxima 

taxa de carga de segurança permitida para a(s) bateria(s) utilizada(s), considerando o nível máximo de 

tensão da bateria, a fim de evitar qualquer dano, risco de explosão de gás ou sobrecarga da mesma. 

O fornecedor contratado para fornecer o equipamento deve apresentar, em sua proposta técnica, todos 

os cálculos detalhados de consumo de energia da PCD (em pleno funcionamento), de forma a demonstrar 

claramente que o sistema de alimentação a ser fornecido atende aos requisitos e às condições indicadas 

nesta especificação. 

9.1.7 Sensores Hidro meteorológicos 

Os sensores devem atender aos seguintes requisitos: 

9.1.7.1 Sensor de chuva (pluviômetro digital) 

a) Tipo: Tipping-Bucket; 

b) Resolução de 0,20 mm ou 0,25 mm; 

c) Faixa de medição: de 0 (zero) a pelo menos 200 mm/hora; 

d) Exatidão: 0,1 mm ou menor para uma chuva de até 5 mm/hora; 

e) Exatidão: melhor ou igual a 2% em uma chuva entre 05 e 50 mm/hora (inclusive); 

f) Exatidão: melhor ou igual a 5% em uma chuva entre 50 e 200 mm/hora; 
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g) Área do orifício externo de captação de água do sensor de 300 a 480 cm2; 

h) Cabo de poliuretano, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado ou similar, 
com os devidos conectores para ligação entre o sensor de chuva e a PCD, e comprimento mínimo de 
05 (cinco) metros; 

i) Fornecido com chave de palheta – reed-switch; 

j) Construído inteiramente em materiais resistentes à corrosão; 

k) O sensor deve conter uma tela fixa na área de captação, na forma de torre, com possibilidade de 
remoção para limpeza, apropriada para proteger o ponto de entrada da água da chuva contra a 
entrada de insetos e outros entulhos; 

l) O sensor de chuva deve conter tela(s) no(s) orifício(s) de descarga da água coletada (ponto de saída 
da chuva coletada), apropriada para evitar a entrada de insetos; 

m) Deve ser provido de funil adicional interno, obrigatoriamente com sifão, para proteção contra o efeito 
splash, construído em material inoxidável; 

n) O sensor deve ser composto de mecanismo de “báscula” construído integralmente em material 
inoxidável e suportado sobre mancais/rolamentos em aço inoxidável; 

o) O sensor deve contar com um mecanismo interno de nivelamento a bolha; 

p) Deve suportar a programação de coleta de dados por evento e; 

q) Condições Ambientais de Operação: 

 Variação de -5 °C a +55 °C (faixa de temperatura de operação) e; 

 Variação de 0% a 100% (faixa de umidade relativa). 

9.1.7.2 Sensor de nível d’água 

O sensor de nível d’água pode ser tipo “radar” ou “ultrassom”. Os requisitos mínimos para cada um deles 

são os seguintes: 

9.1.7.2.1 Sensor tipo Radar 

a) Programável para frequência de leituras entre uma leitura a cada 30 segundos e uma leitura por dia; 

b) Faixa de medição: 1 a 20m; 

c) Exatidão: ± 5mm sobre todo o range de medida; 

d) Resolução: 5mm; 

e) Ângulo Total Máximo de Abertura: 12°; 

f) Faixa de temperatura de operação: -10 °C a + 55 °C; 

g) Faixa de umidade relativa de operação: 0 a 100%; 

h) Sinal de saída em corrente de 4 a 20mA (2 fios) ou via padrão de comunicação de dados SDI-12 ou RS-
485; 

i) Faixa de Alimentação: 9 a 16Vcc ou amplitude superior; 

j) Conexão elétrica: cabo integral de poliuretano com os devidos conectores para ligação entre o sensor 
de nível e a PCD, moldado ou similar, e com 100 metros de comprimento; 

k) Material do invólucro inoxidável e resistente às intempéries; 

l) Grau de proteção IP67 ou superior e; 

m) Peso Máximo: 3 kg. 
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9.1.7.2.2  Sensor tipo ultrassônico 

a) Programável para frequência de leituras entre uma leitura por segundo e uma leitura por dia; 

b) Grau de proteção IP67 ou superior; 

c) Faixa de medição: 0,5 a 15m; 

d) Faixa de temperatura de operação: 0 °C a + 55 °C; 

e) Precisão: +/- 0,25% do Fundo de Escala; 

f) Ângulo Total Máximo de Abertura: 10°; 

g) Sinal de saída em corrente de 4 a 20mA - 2 fios, ou via padrão de comunicação de dados SDI-12 ou RS-
485; 

h) Compensação automática da influência de variações de temperatura; 

i) Alimentação: 12 a 36Vcc; 

j) Conexão Elétrica: Cabo integral de poliuretano, com os conectores devidos para ligação entre o sensor 
de nível e a PCD, moldado ou similar, e com 250 metros de comprimento; 

k) Montagem: Flange ou cano roscado; 

l) Material do invólucro: Material inoxidável resistente às intempéries e; 

m) Todos os componentes (medidor, cabos, acessórios) totalmente protegidos contra umidade. 

Devem ser fornecidos os demais componentes e acessórios necessários para a correta instalação e 

funcionamento do equipamento em campo. 

9.1.8 Software para programação do Datalogger 

O software para programação do Datalogger e para configuração dos sensores e do transmissor de dados 

deve ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 10 (ou versão mais recente de sistema 

operacional Microsoft) e permitir: 

a) Atualização de firmware; 

b) Programação das rotinas de coleta, armazenamento e transmissão dos dados e informações de 
interesse (dados hidro meteorológicos, parâmetros de configuração da PCD e dos sensores em 
operação e status operacional); 

c) Configuração e a calibração dos sensores (Exemplo: offset e ganho); 

d) Download e o upload dos parâmetros de configuração da PCD e dos sensores; 

e) Download dos dados e informações armazenados na memória do datalogger, dentre outros aspectos 
imprescindíveis para o funcionamento correto da PCD. 

Devem ser fornecidos todos os meios (softwares, programas ou licenças) necessários para que o usuário 

possa realizar, por conta própria, o download dos dados e informações armazenadas na memória interna 

do datalogger, bem como a programação das rotinas de coleta, armazenamento e transmissão de dados. 

A seguir são apresentados os requisitos: 

9.1.8.1 Configuração Geral 

a) Permitir a atualização de firmware; 
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b) Permitir a identificação da PCD (nome, código, dentre outros) e; 

c) Habilidade de ajustar a data (dia, mês e ano) e o horário (hora, minuto e segundo). 

9.1.8.2 Programação das rotinas de coleta e armazenamento de dados 

a) Ajustar a frequência e a duração de coleta (amostragem) independentemente para cada sensor ou 
conjunto de sensores; 

b) Permitir a definição de regras de coleta (por exemplo, registrar o instante de cada “basculada” do 
sensor de chuva; 

c) Permitir o ajuste dos dados de nível d’água do sensor tipo radar ou ultrassônico com o nível d’água 
lido na seção de réguas (estação convencional limnimétrica); 

d) Ativar ou desativar sensores para realizar coletas; 

e) Ativar ou desativar sensores para armazenamento dos dados coletados; 

f) Programar a escala e a calibração (Exemplo: off set e ganho) dos sensores; 

g) Permitir a definição do formato de armazenamento e transmissão dos dados e; 

h) Permitir a configuração/programação do equipamento com notebook através de interface padrão USB 
ou interface serial padrão SDI-12 e RS-485, ou outro padrão compatível. Os cabos fornecidos para essa 
atividade deverão, obrigatoriamente, possuir conector USB para comunicação com o notebook. Serão 
aceitos cabos com conversor USB para comunicação com o notebook. 

A programação da PCD deve ser realizada a partir do upload de um arquivo (programa de configuração) 

contendo os dados gerais (sensores, frequência de coleta e transmissão, formato dos dados, dentre 

outros) pré-gravados. 

A contratada deverá permitir acesso à estrutura da mensagem bruta enviada pela PCD Hidrológica para 

fins de decodificação (não nos referimos a estrutura já decodificada como por exemplo arquivos .CSV, 

XML, xls ou semelhante enviados para um FTP) e identificação dos respectivos parâmetros que serão 

monitorados, inclusive parâmetros de medição internos da estação como carga da bateria e status da 

porta do gabinete (aberto/fechado) etc., além de fornecer exemplo de uma ou mais mensagem e 

respectivas decodificações (especificando detalhadamente a estrutura dos pacotes TCP transmitidos), de 

forma que a contratante possa receber os dados, tratar de forma correta e realizar a integração com o 

sistema  de gestão de dados  da CODESAL. 

Permitir transmitir os dados via conexão socket TCP e envio para servidor FTP. 

9.1.8.3 Programação das rotinas de transmissão de dados 

a) Permitir a configuração da transmissão dos dados por meio das seguintes funções: 

 Seleção dos dados a serem transmitidos (Exemplo: nível da água do sensor tipo radar ou 
ultrassônico, chuva acumulada, dentre outros); 

 Definição do formato da palavra de transmissão; 

 Definição dos parâmetros de status operacional da PCD a serem transmitidos (Exemplo: carga da 
bateria e temperatura interna); 

 Definição do intervalo de transmissão (Exemplo: 05 minutos, horário, diário, dentre outros); 

 Permitir a transmissão de alarmes no caso da ocorrência de eventos pré-definidos. 

9.1.8.4 Download dos dados e informações armazenadas na memória interna 
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a) Permitir o download dos dados e informações hidrológicos; 

b) Permitir o download e upload dos parâmetros de configuração da PCD e dos sensores e; 

c) Permitir limpar (apagar) os dados e informações armazenados na memória interna. 

9.1.9 Sistema de comunicação 

O sistema de comunicação é composto pelo modem e pela antena. A transmissão dos dados armazenados 

no datalogger deverá ser feita através de redes de celulares e/ou tecnologia Low Power Wide Area 

Network (LPWAN). 

Seguem os requisitos das opções de comunicação: 

9.1.9.1 Celular: 

a) O sistema de comunicação deverá operar nas várias frequências (GSM/GPRS/EDGE, 3G, 4G ou 
superior), atendendo todas as operadoras no Brasil, a uma velocidade de pelo menos 80 kbit/s; 

b) O modem de comunicação deverá possuir certificado ANATEL; 
O modem deve ter baixo consumo de energia, operar em modo "stand by" e ser compatível com a 
estação remota, atender aos requisitos de faixa de temperatura de operação de -20 °C a + 55 °C e 0% a 
100% de umidade relativa, e possuir dimensões adequadas para instalação na mesma caixa de 
acondicionamento do datalogger. 

c) O modem deve possuir um buffer (memória interna) e ser capaz de armazenar mensagens de dados 
que não tenham sido transmitidas, por eventuais falhas de comunicação, e enviá-las assim que a 
comunicação seja restabelecida; 

d) O modem deve ter também, como característica, a possibilidade de transmissão de dados através do 
conjunto de protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) entre os quais TCP, 
UDP, FTP;  e; 

e) O proponente deve fornecer todos os acessórios tais como antena, cabo e conectores, bem como 
manuais e softwares necessários para instalação, operação e manutenção do sistema de comunicação. 

 

9.1.9.2 Outras redes de transmissão de dados LPWAN 

A PCD deverá ser capaz de suportar e transmitir os dados fazendo uso de outras redes de comunicação 
através da tecnologia LPWAN. 

 

10 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 

10.1 Deverão ser fornecidos os desenhos, catálogos e manuais abrangendo todos os equipamentos e sensores, 
nacionais ou importados, adquiridos de terceiros ou fabricados pelo próprio fornecedor no ato da entrega 
do objeto. 

10.2 Os manuais técnicos a serem fornecidos deverão conter todas as informações necessárias para operação, 
instalação, calibração e manutenção dos equipamentos e dos componentes e deverão cobrir os seguintes 
tópicos: 

10.2.1 Operação: Contendo, no mínimo, descrição geral do equipamento, sequências de energização, 
procedimentos para operação, descrição de eventuais falhas que possam ser detectadas pelos operadores 
por meio de inspeção visual, dentre outros detalhes imprescindíveis para a correta operação e 
manutenção dos equipamentos da estação; 
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10.2.2 Manutenção: Contendo, no mínimo, descrição técnica de cada equipamento e descrição de 
funcionamento de cada sensor, módulo ou cartão; diagramas de circuitos dos módulos e parte do 
equipamento; disposição de componentes e pontos de teste; diagramas de interligação e calibragem 
entre os equipamentos, e roteiro para diagnóstico e correção de falhas; 

10.2.3 Instalação: Contendo, no mínimo, descrição do conjunto de ferramentas necessárias para a instalação de 
cada equipamento; procedimentos de montagem e desmontagem; procedimentos de calibração e 
ajustes; desenhos de peças e conjuntos mecânicos com vistas explodidas; 

10.2.4 Programas (Software): Contendo, no mínimo, instruções para operação do mesmo e descrição técnica de 
funcionamento de cada programa objeto fornecido, incluindo procedimentos de criação, instalação e 
administração do software, acesso à base de dados como administrador (root), carga de parâmetros e 
dados auxiliares necessários, acesso aos arquivos e, informações sobre os programas gravados em 
memórias não voláteis, por exemplo, tipo EPROM, PROM e PAL; 

10.2.5 Calibração: deverá ser fornecido certificado de calibração, emitido por laboratório, para os sensores que 
compõem as estações; 

Nota: Deverão ser fornecidas 2 (duas) cópias em papel de cada manual referenciado neste Item e 5 

(cinco) cópias em formato digital. 

11 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

11.1 A empresa CONTRATADA deverá dar um período de 12 (doze) meses de garantia para todas as peças, sem 
qualquer custo adicional a CONTRATANTE; 

11.2 O prazo de garantia será contado a partir da data em que os equipamentos estejam efetivamente 
entregues e instalados nos devidos locais predeterminados neste documento, mesmo que haja 
necessidade de relocação deste (s) endereço (s) em decorrência de segurança dos bens, sem prejuízo de 
qualquer política de garantia adicional oferecido pelo fabricante; 

11.3 A CONTRATADA garantirá que os bens adquiridos atenderão às especificações constantes deste termo de 
referência, incluindo os manuais, a serem entregues à CONTRATANTE, que receberá também, para fins 
de validar sua instalação e funcionalidade, todas as informações, base de dados e programas necessários. 

11.4 A CONTRATADA obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade a respeito de quaisquer 
informações, dados, processos, fórmulas, códigos, cadastros, dispositivos, modelos ou outros materiais 
de propriedade da CONTRATANTE, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação de serviços 
relacionados ao presente Edital, ficando terminantemente proibida de fazer uso ou revelações destes, 
sob qualquer justificativa. 

11.5 Esta garantia não resultará nenhum desembolso por parte do CONTRATANTE; 

11.6 Durante a fase de garantia, as visitas técnicas requeridas no local de instalação das PCDs, serão 
supervisionadas por técnicos treinados e capacitados, em conformidade com o Manual de 
Operação/Manutenção do fabricante das PCDs. Dentre as visitas técnicas requeridas, podemos destacar: 

11.6.1 Substituição da PCD ou qualquer acessório, em tempo adequado, caso estes apresentem defeito de 
hardware ou software, no prazo máximo de 10 dias, durante o período de garantia, considerando o uso 
desses equipamentos em consonância com as orientações dos manuais de operação e manutenção a 
serem fornecidos; 

11.6.2 A estruturação e implantação do programa de operação no DATALOGGER das estações, no qual são 
definidas as variáveis monitoradas, os intervalos de coleta, os processamentos dos dados, dentre outros 
detalhes técnicos de interesse; 
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11.6.3 Solução de problemas diversos de operação das PCDs como: instalação ou reinstalação do programa ou 
sistema operacional, operações de download, configuração dos sensores, dentre outros, que por ventura 
possam estar prejudicando o funcionamento correto da estação. 

11.6.4 Importante: Durante o período de garantia, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, a CONTRATADA 
deverá substituir ou reparar conjuntos ou bens defeituosos ou degradados em decorrência de falhas de 
fabricação, cabendo sempre a CONTRATANTE comunicar à CONTRATADA por escrito (através de relatório 
preliminar de falhas), a constatação do defeito ou degradação observada. 

11.6.5 A critério da CONTRATADA, a peça defeituosa que necessitar de reparo deverá ser encaminhada para seus 
próprios laboratórios de manutenção, devolvendo-a, em seguida, reparada ou substituída por uma nova 
peça, para as instalações da CONTRATANTE em um prazo não superior ao definido no item 25 ACORDO 
DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS). 

12 TREINAMENTO  

12.1 A empresa CONTRATADA deverá treinar e auxiliar os técnicos da CODESAL. 

12.2 A empresa CONTRATADA deverá realizar treinamento de operação, manutenção e startup em língua 
Portuguesa, no município de Salvador/BA ou em locais a serem definidos pela CONTRATANTE conforme 
necessidade de ser em escritório ou campo, para um grupo de no máximo 10 (dez) pessoas, com duração 
mínima de 30 horas, em cinco dias, abrangendo os seguintes tópicos: 

12.2.1 Descrição técnica de funcionamento de cada equipamento e de seus módulos, partes e sistemas; 

12.2.2 Operações básicas; 

12.2.3 Procedimentos de instalação e configuração da Estação; 

12.2.4 Procedimentos de aferição/teoria de operação da Estação (suportado por diagramas de bloco detalhado); 

12.2.5 Interconexão, instalação e calibração dos sensores/PCD; 

12.2.6 Teste, reparo e manutenção preventiva da Estação; 

12.2.7 Procedimentos de utilização de diagnósticos; 

12.2.8 Apresentação e discussão de lista de sobressalentes críticos; 

12.2.9 Treinamento em programação com descrição técnica de funcionamento de cada programa fornecido, 
incluindo procedimentos de criação e instalação dos programas, parâmetros e dados auxiliares 
necessários. 

Nota: A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas de treinamento incluindo as despesas de 

translado e hospedagem do instrutor, cobrindo todo o período necessário. A duração do curso deverá 

ser estabelecida pelo Fornecedor e o planejamento do treinamento deverá ser realizado com a 

anuência da CODESAL e de acordo com as necessidades. 

12.3 No final do treinamento, deverá ser fornecido um certificado individual de aproveitamento comprovando 
a participação e o aproveitamento dos técnicos treinados. 

12.4 A CONTRATADA deverá realizar seminário para transferência de informações e instruções de instalação, 
configurações e administração do (s) software (s) instalados aos técnicos da CONTRATANTE. 
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12.5 Deverão ser fornecidas, a cada participante do treinamento, cópias individuais com todos os textos, slides, 
dentre outros, pertinentes ao treinamento ministrado conforme especificado no presente. 

12.6 Tais visitas serão consideradas válidas apenas após a conclusão da instalação/Startup e Treinamento. 

12.7 Não serão computadas para fim deste item, as visitas técnicas de correção para substituição ou reparo, 
defeito ou degradação de peças em decorrência de falhas de fabricação que ocorrerem durante o período 
de garantia, cabendo sempre a CONTRATANTE comunicar à CONTRATADA por escrito (através de 
Relatório de Campo), a constatação do defeito ou degradação observada. 

13 SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

14 VISTORIA TÉCNICA PRÉVIA OPCIONAL 

14.1 Os LICITANTES poderão vistoriar previamente os locais de instalação e execução dos serviços objeto deste 
Termo de Referência e seus ANEXOS. O LICITANTE, independentemente de realizar ou não a visita, 
assumirá total concordância com os termos deste Termo de Referência, e não serão admitidas, em 
hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços, quantitativos ou dificuldades 
técnicas não previstas. 

14.2 A visita técnica, embora não seja obrigatória, é recomendada para maior entendimento dos detalhes 
técnicos e características particulares dos locais de instalação. 

14.3 Os LICITANTES que optarem por realizar a visita técnica aos locais de instalação e execução dos serviços, 
no prédio sede da Codesal localizado na Avenida Mário Leal Ferreira, S/N - Bonocô. Salvador/BA, Brasil - 
CEP 40285-280, deverão encaminhar a solicitação de agendamento com antecedência de até 03 (três) 
dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas. 

14.4 As visitas somente serão realizadas em dias úteis, das 9 às 17 horas e deverão ser previamente agendadas 
junto ao NTI da Codesal, através do Telefone (71) 3202-4521 ou CEMADEC (71) 3202-4537. 

15 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, as         
disposições contidas neste Termo de Referência devem ser rigorosamente seguidas: 

15.1 Fornecer todos os produtos (equipamentos, cabos, softwares, sistemas de informação e demais 
materiais) necessários à implantação da solução; 

15.2 Instalar todos os produtos que compõe a solução, incluindo sua montagem, interligação, configuração, 
ativação e integração; 

15.3 A CONTRATADA, ao indicar o preço global, deverá ter conhecimento que é meramente estimativo no 
tocante aos itens de treinamento e de software, pois, o respectivo pagamento dependerá da efetiva 
solicitação e utilização dos aludidos itens pela Administração Pública.  

15.4 A contratada deverá permitir acesso à estrutura da mensagem bruta enviada pela PCD Hidrológica para 
fins de decodificação (não nos referimos a estrutura já decodificada como por exemplo arquivos .CSV, 
XML, xls ou semelhante enviados para um FTP) e identificação dos respectivos parâmetros que serão 
monitorados, inclusive parâmetros de medição internos da estação como carga da bateria e status da 
porta do gabinete (aberto/fechado) etc., além de fornecer exemplo de uma ou mais mensagem e 
respectivas decodificações, de forma que a contratante possa realizar a integração dos dados das PCDs 
com o sistema  de gestão de dados  da CODESAL. 
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15.5 Permitir transmitir os dados via conexão socket TCP e envio para servidor FTP. 

15.6 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE toda e qualquer documentação gerada em função do 
objeto da contratação, qual seja, quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, 
protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos dos programas em 
qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica; 

15.7 A CONTRATADA fica proibida de comercializar a documentação supracitada que seja produzida no escopo 
específico da realização deste objeto, ficando sujeita às penalidades previstas na Lei 9609/98 em caso de 
descumprimento desta determinação; 

15.8 A CONTRATADA deverá apresentar e manter no seu quadro de pessoal, durante toda a vigência 
contratual, pelo menos 01 (um) profissional especializado no serviço a ser contratado, certificado de 
treinamento, conhecimento comprovado dos equipamentos do objeto deste Termo de Referência, 
durante toda a vigência do contrato; 

15.9 A utilização de soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros na execução dos 
serviços relacionados ao presente contrato, que possam afetar a propriedade do produto, deve ser formal 
e previamente autorizada pela Codesal; 

15.10 Elaborar e executar o plano de testes, a fim de constatar o correto funcionamento de toda a solução 
implantada, de acordo com as condições exigidas neste Termo de Referência; 

Transferir o conhecimento para a equipe técnica da Codesal, mediante:  

- Fornecimento de manuais técnicos de operação e administração dos equipamentos, software e sistemas 
(todos no idioma português brasileiro); 

- Fornecimento de documentação as-built das instalações (no idioma português brasileiro), ou seja, toda 
e qualquer documentação relacionada ao projeto instalado, configurações e demais documentos 
necessários ao entendimento da solução; 

15.11 Responsabilizar-se pela completa implantação do projeto, ou seja, todos os custos necessários à 
instalação dos equipamentos, pontos de alimentação de energia, e distribuição dos equipamentos e 
materiais; 

15.12 Executar serviços gerais, como ligações provisórias, aluguel de equipamentos e ferramentas, transportes 
e fretes, além de responsabilidade pela contratação dos profissionais especializados; 

15.13 Possuir pleno conhecimento do objeto contratado em todos os seus detalhes. Se durante a execução dos 
trabalhos forem necessárias alterações nas especificações e projetos originais, competirá à CONTRATADA 
elaborar o projeto da parte a modificar e submetê-lo a aprovação da Codesal, não podendo ocorrer, no 
entanto, alteração substancial das disposições gerais formuladas pelo projeto original; 

15.14 Obedecer, para todas as instalações e serviços, as normas vigentes estabelecidas pela ABNT;  

15.15 Responsabilizar-se por todos instrumentais necessários durante o período de implantação e testes de 
aceitação; 

15.16 Entregar nos locais de instalação todos os equipamentos e materiais de acordo com o Projeto Executivo 
aprovado, ficando a seu cargo as despesas de embalagem, desembalagem, transporte e seguro; 

15.17 Executar os serviços por etapas, de modo a não prejudicar as atividades desenvolvidas na Codesal, 
podendo ser exigida a realização de algumas fases em horários noturnos e fins-de-semana para que seja 
cumprido o cronograma de entrega, sem que isso traga ônus a Codesal; 
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15.18 Guardar especial atenção à proteção das áreas trabalhadas para que sejam evitados danos aos 
equipamentos instalados, revestimentos de paredes e pisos, como também às divisórias, forros e 
terminais elétricos existentes no local; 

15.19 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados durante a realização dos serviços, reparando-os no 
mesmo padrão previamente utilizado; 

15.20 Responsabilizar-se, sempre que necessário, pela movimentação (incluindo a reposição no local de origem) 
de divisórias, forros, esquadrias, mobiliário ou quaisquer outros componentes existentes; 

15.21 Responsabilizar-se pelo refazimento da pintura em todos os locais em que a pintura for danificada ou que 
por decorrência dos serviços sejam necessárias restaurações, devendo essas restaurações serem 
executadas nas mesmas condições existentes anteriormente, sem que se evidenciem as diferenças entre 
o revestimento novo e o antigo; 

15.22 Cuidar para que sejam evitados respingos e escorrimento nas superfícies não destinadas à pintura 
(ferragens, vidros, dentre outros) as quais serão devidamente protegidas. Os respingos inevitáveis serão 
removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca; 

15.23 Observar para que todas as instalações elétricas recebam os materiais e acabamentos necessários. Os 
circuitos elétricos de alimentação serão protegidos por disjuntores com amperagem compatível para cada 
circuito;  

15.24 Responsabilizar-se para que todo o entulho proveniente dos serviços de demolições e preparo do local de 
intervenção, bem como aquele que venha a ser produzido durante a execução, seja removido do local 
dos serviços para áreas externas, diariamente; 

15.25 A CONTRATADA será responsável pela prestação de todos os serviços, fornecimento de todos os 
equipamentos, fretes, custos de documentação, garantia on site dos equipamentos e mão de obra, 
incluindo ainda, o detalhamento do projeto e quaisquer outros trabalhos tidos como necessários para o 
perfeito funcionamento do sistema, durante a vigência contratual; 

15.26 Todos os equipamentos referentes ao objeto deste Termo de Referência deverão estar em linha de 
produção do fabricante, e os softwares em sua versão mais atualizada, não podendo haver qualquer 
anúncio de descontinuidade destes; 

15.27 Fornecer o(s) objeto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas 
no Edital, na Proposta e no Contrato; 

15.28 Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante toda a vigência do Contrato, dentro 
dos prazos e condições estipulados, sob pena de ser considerado infração passível de aplicação de 
penalidades previstas contratualmente, caso os prazos e condições não sejam cumpridos; 

15.29 Responsabilizar-se pela observância de Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas federais, 
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

15.30 Atender prontamente às solicitações da Codesal no fornecimento do objeto nas quantidades e 
especificações deste Termo de Referência, de acordo com a necessidade desta, a partir da solicitação do 
gestor do contrato; 

15.31 Providenciar toda a infraestrutura necessária para garantia dos acordos de nível de serviço; 

15.32 Assumir responsabilidade irrestrita sobre a totalidade do fornecimento e dos serviços associados; 
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15.33 Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto ao CONTRATANTE, que deverá responder pela 
fiel execução do Contrato; 

15.34 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, relacionados 
com as características e funcionamento do objeto, inclusive em relação aos problemas detectados; 

15.35 Comunicar, imediatamente, por escrito, qualquer anormalidade, prestando ao CONTRATANTE os 
esclarecimentos julgados necessários; 

15.36 Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente 
habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços;  

15.37 Manter as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
conforme disposto na Lei 8.666/93, apresentando as respectivas quitações quando exigidas. A 
CONTRATADA encarregar-se-á, exclusivamente, do pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução do seu objeto.  

15.38 Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir 
para outra empresa a responsabilidade por eventuais problemas na prestação do objeto; 

15.39 Reparar integralmente quaisquer perdas ou danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus profissionais em razão da execução do(s) 
serviço(s) contratado(s), independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeito; 

15.40 Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto 
socorro de seus empregados; 

15.41 Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, materiais e utensílios necessários à 
execução dos serviços objeto do contrato, até as instalações do CONTRATANTE; 

15.42 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, bem como 
atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto do contrato; 

16 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1 Permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da CONTRATADA, o acesso aos equipamentos e às 
instalações relativas ao objeto do presente Termo de Referência, para efeito de execução dos serviços, 
durante o expediente normal e excepcional; 

16.2 O Gestor do Contrato, responsável por gerir a execução contratual, será o subcoordenador do 
CEMADEC/CODESAL; 

16.3 O Fiscal do Contrato, responsável por fiscalizar a execução contratual, será o gestor do NTI/CODESAL; 

16.4 Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato por parte do 
CONTRATANTE não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA em relação ao mesmo. 

16.5 Disponibilizar a infraestrutura adequada de recepção e armazenamento dos dados coletados pelas PCDs; 

16.6 Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 
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16.7 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

16.8 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/ servidor 
especialmente designado; 

16.9 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos; 

16.10 Informar ao Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes da execução do contrato, 
cabíveis no âmbito do Órgão, para o devido assentamento em ficha cadastral e as irregularidades passíveis 
de aplicação de penalidades no âmbito do Órgão gerenciador; 

16.11 A Administração da CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

17 DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

17.1 Aos inadimplementos das obrigações especificadas abaixo, cujo rol não é exaustivo, será aplicado o 
percentual de multa em concordância com a gravidade apresentada no Tabela B. 

Inadimplemento Gravidade 

Apresentar documentos não autênticos ou inverídicos ao CONTRATANTE. GRAVE 

Não ressarcir qualquer dano causado ao patrimônio do CONTRATANTE na entrega e/ou instalação 
dos materiais, salvo justificativa comprovada. 

GRAVE 

Não observar as políticas de segurança e normas de acesso do CONTRATANTE. GRAVE 

Não apresentar instrumento de garantia contratual de 5% dentro do prazo estabelecido. GRAVE 

Desacatar as orientações do Gestor do Contrato ou não prestar os esclarecimentos solicitados e 
atendimento das reclamações formuladas. 

MÉDIA 

Deixar de comunicar qualquer fato relacionado ao serviço que leve à interrupção dos ambientes 
de TI do CONTRATANTE. 

MÉDIA 

Divulgar informações acerca de prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, que 
envolva o nome do CONTRATANTE, sem que haja expressa autorização do CONTRATANTE. 

MÉDIA 

Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto dos serviços. MÉDIA 

Não fornecer todos os dados, versões finais dos produtos, documentos e elementos de 
informação utilizados na execução dos serviços durante a transferência do conhecimento técnico 
e operacional 

MÉDIA 

Não cumprir qualquer outra obrigação contratual não citada especificamente nessa tabela. LEVE 

Atraso injustificado de até 3 dias úteis no prazo de substituição dos produtos e serviços fora das 
especificações. 

LEVE 

Tabela B: Níveis de gravidade para os inadimplementos contratuais 

17.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
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17.3 Sem prejuízo das demais disposições legais, os valores das multas serão deduzidos da fatura subsequente. 
Caso a multa seja referente a última fatura do contrato, a mesma será deduzida dos valores do contrato 
retidos pelo CONTRATANTE a título de garantia. 

Gravidade Percentual 

LEVE 0,1% a 0,50% 

MÉDIA 0,6% a 1,00% 

GRAVE 1,01% a 5,00% 

Tabela C: Multa compensatória de acordo com o grau de gravidade 

17.4 A multa compensatória definida na TABELA C será aplicada até o limite previsto em lei, sobre o valor total 
da ordem de serviço ou contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto, aplicada 
proporcionalmente à gravidade do inadimplemento. 

18 REUNIÃO DE ALINHAMENTO 

18.1 Todo trabalho deverá ser previamente planejado pela CONTRATADA e sua equipe, para em seguida ser 
apresentado e aprovado pelo Gestor do Contrato. Todo esforço de planejamento, execução e 
monitoramento será realizado sob a condução de um responsável técnico da CONTRATADA. 

18.2 A reunião de alinhamento deverá ocorrer em até 5 dias corridos após a assinatura do contrato. Na 
oportunidade, a CONTRATADA deverá apresentar o PREPOSTO e o RESPONSÁVEL TÉCNICO de todo o 
projeto. 

19 DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

19.1 No início da execução, a CONTRATADA deverá desenvolver as atividades preliminares, exigidas para uma 
boa execução dos serviços, incluindo remanejamento de instalações (fios, redes, tubulações externas e 
internas, pintura, ajuste no ambiente, etc.) ou quaisquer outros equipamentos existentes nas áreas de 
influência da montagem, sempre em conformidade com os projetos apresentados e seus propósitos, e 
com o acompanhamento do Fiscal do contrato, designado pela Codesal. 

19.2 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes 
na Sede da Codesal, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar, 
previamente ao Fiscal do Contrato, autorização para tais deslocamentos e modificações. 

19.3 A direção técnica e a execução dos serviços são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, 
cabendo ao Fiscal do Contrato a função de zelar pelo cumprimento do contrato segundo os ditames da 
lei e da boa técnica. A existência da Fiscalização, portanto, não diminui nem atenua a responsabilidade do 
LICITANTE CONTRATADO pela execução de qualquer serviço, não cabendo, inclusive, aventar qualquer 
espécie de solidariedade. 

19.4 A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações constantes deste Termo de 
Referência, as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública 
competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços ou 
fornecimentos de materiais, equipamentos e softwares. No caso destas faltarem ou forem omissas, 
deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos de 
órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos 
fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem a solução. 

19.5 De forma específica deverão ser observadas as seguintes Normas e especificações constantes deste 
Termo de Referência: 
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19.5.1 NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

19.5.2 NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrônica – conectores elétricos; 

19.5.3 NBR 5471 - Condutores Elétricos. 

19.6 Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal do Contrato de maneira a manter o padrão de 
qualidade previsto para os serviços em tela. 

20 DA DOCUMENTAÇÃO 

20.1 Entregar, ao final dos serviços de instalação, em meio eletrônico, os seguintes documentos: 

20.2 Manuais de operação e manutenção dos equipamentos, softwares e sistemas; 

20.3 Projeto executivo "as built" da obra incluindo, entre outros: 

20.4 Especificações técnicas dos produtos instalados; 

20.5 Diagrama esquemático funcional de cabos; 

20.6 Rack elevation; 

20.7 Planilha de identificação dos cabos de ligação (wirelist); 

20.8 Tabela de IPs dos dispositivos com este recurso; 

20.9 Relatório de testes do sistema; 

20.10 Certificados de garantia de todos os produtos fornecidos, emitidos pelos respectivos fabricantes, bem 
como certificado de garantia da instalação. 

21 DA GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE 

21.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia on-site, ou seja, nas dependências da CONTRATANTE e nos locais 
de instalação das PCDs (a serem definidos) situados no Município de Salvador e suporte técnico aos 
produtos (equipamentos, softwares, sistemas de informação e demais materiais) fornecidos, pelo período 
de 12 doze) meses, contados da data do recebimento definitivo da solução. 

21.2 Juntamente com os produtos fornecidos, a CONTRATADA deverá entregar os certificados de garantia que 
atendam às disposições constantes nesta cláusula. 

21.2.1 A atualização ou disponibilização para download deverá ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados da data de lançamento da nova versão ou release. Caso a nova versão ou release seja 
disponibilizada para download, deverá a CONTRATADA prestar o suporte necessário para a instalação e 
configuração da mesma. 

21.3 A CONTRATADA será responsável pela sustentação, suporte e manutenção de todo software durante o 
período de garantia (12 meses), inclusive das partes que vierem a ser implementadas por meio dos 
serviços de desenvolvimento e customização, objeto desta contratação;  

22 TRANSIÇÃO CONTRATUAL 

22.1 Atividades a serem executadas em caso de transição ou encerramento contratual: 

http://www.defesacivil.salvador.ba.gov.br/
mailto:defesacivil@salvador.ba.gov.br


 

 

 

Avenida Mário Leal Ferreira,80 – Bonocô – Fone: 71 3202-4500 / Fax: 3202-4546 – Cep.: 40285.280 - Salvador/Bahia  
Site: www.defesacivil.salvador.ba.gov.brE-mail: defesacivil@salvador.ba.gov.br 

22.1.1 Entrega de toda documentação e artefatos atualizados produzidos no curso do contrato, especialmente 
aqueles provenientes das manutenções preventivas e corretivas. 

22.1.2 Realização de reuniões entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE para transferência final de 
conhecimentos ainda sob domínio da CONTRATADA. 

22.1.3 Devolução de recursos materiais da Codesal eventualmente disponibilizados para o CONTRATANTE para 
a realização de algum serviço. 

22.1.4 Revogação dos acessos às dependências da Codesal. 

22.1.5 Revogação de usuários e acessos aos diretórios e à rede de computadores da Codesal. 

23 ENCERRAMENTO ABRUPTO DO CONTRATO 

23.1 Em caso de encerramento abrupto do contrato deverá ser realizada nova pesquisa no mercado e dar início 
imediato ao planejamento de nova contratação. 

24 DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

24.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE toda e qualquer documentação gerada em função da 
prestação de serviços, objeto da contratação. 

24.2 A CONTRATADA cederá ao CONTRATANTE, em caráter definitivo, o direito patrimonial e a propriedade 
intelectual dos sistemas desenvolvidos e dos resultados gerados durante a vigência do contrato. 

24.3 Todas as licenças de software que compõem a solução deverão ser fornecidas pela CONTRATADA em 
caráter definitivo e perpétuo a Codesal. 

24.4 A utilização de soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros na construção 
dos programas ou quaisquer artefatos relacionados ao presente contrato, que possam afetar a 
propriedade do produto, deve ser formal e previamente autorizada pela Codesal. 

25 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

25.1 Nos termos do art. 89 da Lei Municipal nº 4484, de 1992, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

25.2 O recebimento do material objeto do contrato será recebido mediante verificação do material com a 
especificação do TR e consequente aceitação, em conformidade com o art. 95, II, b, §1º e §2º da lei da Lei 
Municipal nº 4.484, de 1992. 

25.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com os arts. 91, 92 e 93 da Lei Municipal nº 4.484, de 1992. 

25.4 O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, conforme 
preconiza o art. 89, parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.484 de 1992. 
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25.5 Recebimento definitivo, lavrado em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento provisório, 
compreendendo a aceitação dos produtos e serviços, segundo a quantidade, características físicas e 
especificações técnicas CONTRATADAS. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento 
dos produtos e/ou serviços aos termos e condições do projeto executivo, Edital, Contrato e seus ANEXOS, 
inclusive a proposta comercial da CONTRATADA 

26 DA AMPLA CONCORRÊNCIA 

Todos os interessados em contratar com a Administração Pública devem competir em igualdade de 
condições. 
Isto posto, declaramos para os devidos fins que as especificações técnicas e exigências constantes neste 
Termo de Referência não ferem tampouco frustram a ampla concorrência no certame. 

 

27 DA PROVA DE CONCEITO (PoC) 

27.1 Finalizada a disputa de lances, após aferida a regularidade dos documentos da licitante ARREMATANTE, 
o PREGOEIRO convocará a empresa, através do chat de mensagens, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
comprovar a adequação aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência, através da demonstração 
das funcionalidades definidas nesta Prova de Conceito. 

27.2 A data da demonstração será agendada pelo PREGOEIRO, através do chat de mensagens, para a qual serão 
todos os licitantes convocados, e será realizada em sessão pública nas instalações do CONTRATANTE, em 
horário administrativo da Codesal. 

Ambiente de execução da PoC: 

27.3 O ARREMATANTE deverá prover toda estrutura necessária à realização da PoC, contemplando, mas não 
se limitando a, pelo menos: 

27.3.1 Uma estação, discriminada a partir de agora como PCD - Plataforma de Coleta de Dados, ESC - Estação 
Servidor Central e EN – Estação Notebook: 

A PCD: 
a) Deverá possuir todos os componentes descritos no item 9.1 e que atendam, obrigatoriamente, às 

especificações e características constantes no item 9; 
b) A PCD deverá ser capaz de transmitir os dados coletados para a ESC, atendendo o descrito no item 

9.1.8.3; 
c) A EN deverá ser capaz de acessar os dados armazenados no Datalogger. 

A ESC: 
a) Deverá possuir todos os componentes e softwares necessários para receber e apresentar os dados 

transmitidos pela PCD; 
b) Deverá ter acesso à internet, não podendo estar na mesma rede LAN da PCD. 

A EN: 
a) Deverá possuir todos os componentes e softwares necessários para acessar os dados do Datalogger; 

27.4 O ARREMATANTE não poderá utilizar a estrutura de rede de dados da Codesal para a apresentação da 
prova de conceito. 

27.5 Os procedimentos de Preparação e de Realização da PoC deverão ser executados na ordem estabelecida. 

Preparação para a PoC: 

27.6 O ARREMATANTE deverá instalar e configurar todos os equipamentos necessários para a realização da 
prova de conceito, tornando-os plenamente operacionais. 
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Realização da PoC: 

27.7 A apresentação objetiva demonstrar, de forma inequívoca, que a solução de coleta de dados hidrológicos 
que estão sendo apresentados atinge os objetivos pretendidos por esta PoC e às especificações técnicas 
descritas neste Termo de Referência e seus anexos. Assim, a ARREMATANTE será desclassificada nas 
seguintes situações: 

 Não comparecimento para realização desta PoC; 

 Não conseguir realizar a PoC, por quaisquer problemas, sejam técnicos ou falta de equipamentos; 

 Não comprovar o atendimento, em sua integralidade, às características descritas no quadro a 
seguir: 

Item Ação Característica Técnicas a serem demonstradas 
Atendimento à 

Característica (Sim 
ou Não) 

Sensor de Chuva 
Item 9.1.7.1 

1 
O Sensor de Chuva deverá medir o volume de água derramado 
manualmente; 

 

2 
O Sensor de Chuva deverá armazenar os dados de volume de água de forma 
bruta no Datalogger; 

 

3 
O Datalogger deverá armazenar os dados de volume de água do Sensor de 
Chuva de forma acumulativa sem manipulação nem perda dos dados 
armazenados; 

 

4 
Os dados de volume de água do Sensor de Chuva deverão ser transmitidos a 
cada 5 (cinco) minutos; 

 

5 
A transmissão dos dados de volume de água deverá ser realizada conforme 
itens 15.3 e 15.4; 

 

6 
Os dados armazenados no Datalogger deverão ser acessíveis através da EN – 
Estação Notebook.  

 

Sensor de Nível de 
Água 

Item 9.1.7.2 

1 
O Sensor de Nível de Água deverá medir o nível de água em um ambiente de 
testes; 

 

2 
O Sensor de Nível de Água deverá armazenar os dados de forma bruta no 
Datalogger; 

 

3 
O Datalogger deverá armazenar os dados de nível de água do Sensor de Nível 
de Água de forma acumulativa sem manipulação nem perda dos dados 
armazenados; 

 

4 
Os dados de nível de água do Sensor de Nível de Água deverão ser 
transmitidos a cada 5 (cinco) minutos; 

 

5 
A transmissão dos dados de nível de água deverá ser realizada conforme 
itens 15.3 e 15.4; 

 

6 
Os dados armazenados no Datalogger deverão ser acessíveis através da EN – 
Estação Notebook.  

 

27.8 Durante e após a apresentação, para cada característica será atribuído (1) Sim (quando atender à 
característica) ou (2) Não (quando não atender à característica). 

27.9 O ARREMATANTE deverá prover todos os recursos computacionais, audiovisuais e de comunicação de 
dados necessários à demonstração. O CONTRATANTE não proverá nenhum recurso computacional, 
audiovisual ou de comunicações de dados para que ocorra a apresentação. Sugerimos que o 
ARREMATANTE traga solução de continuidade em caso de falha do principal. 

27.10  A sala em que será realizada a PROVA DE CONCEITO estará disponível para o ARREMATANTE a partir das 
8h30 do mesmo dia para que o mesmo possa preparar o ambiente e realizar as configurações que julgar 
necessário. 

27.11 A PROVA DE CONCEITO será iniciada às 13h e terá duração máxima de 4 horas. O ARREMATANTE terá o 
período de 4 horas para realizar a apresentação, podendo, durante todo o período realizar quantas 
repetições houverem necessidade. 
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27.12 Ao final da apresentação das características técnicas haverá um prazo máximo de 2 (duas) horas para que 
o CONTRATANTE e o público façam as suas CONSIDERAÇÕES, que objetivem esclarecer pontos 
relacionados à apresentação, e o ARREMATANTE saneie eventuais questões. 

27.13 A apresentação será acompanhada por uma Comissão de Avaliação composta por no mínimo 03 (três) 
membros do CONTRATANTE, e no final será lavrada uma ata assinada pela ARREMATANTE, PREGOEIRO, 
Comissão de Avaliação e demais licitantes presentes. A Comissão de Avaliação será constituída antes da 
realização do Pregão, por meio de Portaria, não podendo ser incluído pessoas, posteriormente, para a 
referida avaliação.  

27.14 O resultado desta avaliação será divulgado pelo Pregoeiro imediatamente após o término da avaliação, 
através do chat de mensagens e a ata lavrada será disponibilizada, no prazo de até 24 horas, aos licitantes 
interessados no sistema eletrônico do Banco do Brasil. 

28 DA PROPOSTA 

28.1 O LICITANTE deverá elaborar a sua proposta de preços com base neste Termo de Referência e ANEXOS, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento dos serviços, quantitativos, custos e tudo mais 
que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da execução do objeto desta 
licitação. 

28.2 A proposta apresentada deverá conter o CNPJ da proponente, prazo de validade e ser endereçada a 
CODESAL; 

28.3 Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como 
impostos, taxas e fretes. 

28.4 A proposta deverá conter: 

28.4.1 Identificação e discriminação do sistema integrado de administração, bem como dos módulos ofertados. 

28.4.2 Documento informando os preços unitário e global por software. 

28.4.3 Prazo de validade da proposta (mínimo de 90 dias corridos). 

28.4.4 Condições de Garantia e Troca. 

28.4.5 Endereço completo da Empresa. 

28.4.6 Responsável para contatos. 

28.4.7 Local e data. 

28.4.8 Identificação e Assinatura do representante legal da empresa. 

28.5 Identificação do Responsável técnico por suporte às instalações. 

Salvador, 14 de novembro de 2019 
 
__________________________ 
Ricardo de Sousa Rodrigues 
Subcoordenador de Análise do Clima e Sistemas de Alerta 

__________________________ 
Dalton Andrade 
Gestor do Núcleo de Tecnologia e Informação da Defesa Civil de Salvador 
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