
 
 
 

 
 

Serviço Autônomo Municipal de Água E Esgoto 
CNPJ 95.785.267/0001-48 

Rua Dos Imigrantes, Nº 356- Centro 
CEP 88.270-000 

Fone: 48 32670380 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2018 
CARTA CONVITE Nº 06/2018 

 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO E 
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA 
LOCALIDADE DO TIROL - DISTRITO DO CLARAIBA, PARA O SERVIÇO 
AUTÔNOMO  MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, NO MUNICÍPIO DE NOVA 
TRENTO – SC. 
 
1 – PREÂMBULO: 
 
1.1 - O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE de Nova 
Trento - SC, torna público, que se encontra aberta a licitação na modalidade de “CARTA 
CONVITE” Nº 06/2018, tipo de licitação MENOR PREÇO POR ITEM, que será processada 
e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais normas 
vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação. 
1.2 - Os envelopes nº. 1 “Documentação” (contendo a documentação citada na seção 3) e nº 2 
“Proposta Comercial” deverão ser entregues na Rua dos Imigrantes, nº 356, Centro, em Nova 
Trento, SC, até às 09:45 horas do dia 22 de Outubro de 2018. 
1.3 - O início de abertura dos envelopes nº. 1 “Documentação” ocorrerá as 10:00 horas do dia 
22 de Outubro de 2018, na Rua dos Imigrantes, nº 356, Centro, Nova Trento, SC. A abertura 
do envelope nº. 2 “Propostas Comerciais” ocorrerá no mesmo dia apenas se todos os 
participantes estiverem presentes e desde que desistam formalmente da interposição do 
recurso de que trata o artigo 109, inciso I, da Lei Federal 8666/93, por parte dos participantes. 
1.4 - Os interessados em participar deste certame poderão examinar gratuitamente o edital e 
seus anexos, nos dias úteis, das 07:00 hs às 13:00 hs, no Serviço Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto – SAMAE, podendo adquiri-lo através do site do SAMAE 
http://samae.novatrento.sc.gov.br, e/ou obter maiores informações através do telefone (48) 
3267-0380. 

1.5 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente de expediente do SAMAE.   

 
2. – OBJETO: 
 
2.1 - A presente licitação tem por objeto aquisição de materiais  para a construção da barragem 
de captação e adutora de água bruta na Estação de Tratamento de Água  na localidade do Tirol 
– Distrito do Claraíba, para o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, no  
Município de Nova Trento – SC, bem como as condições estabelecidas no presente Edital de 
Licitação. 
2.2 - A duração do contrato será de 90 (noventa) dias para Autorização de Fornecimento 
dos Materiais e de no máximo 15 (quinze) dias. 
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3 – DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1 – DAS RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
3.1.1 Será vedada a participação da empresa: 
3.1.1.1 Com falência ou concordata decretada; 
3.1.1.2 Declarada inidônea, por ato do poder público; 
3.1.1.3 Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha participação direta 
ou indireta com o licitante. 
3.1.1.4 Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 
 
3.2 INSTRUÇÕES DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
E PROPOSTA. 
3.2.1 - As proponentes deverão entregar, até a data, hora e local mencionados no item 1.2 deste 
edital, 02 (dois) ENVELOPES distintos e fechados, sendo o primeiro (Nº. 01) referente a 
“DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” e o segundo (Nº. 02) referente a “PROPOSTA 
COMERCIAL”. 
3.2.2. - Nos Envelopes deverão constar: 
 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
SAMAE DE NOVA TRENTO/SC 
ENVELOPE Nº. 01: CARTA CONVITE Nº 06/2018 
PROCESSO Nº 15/2018 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ______________________________________ 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO E 
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA 
LOCALIDADE DO TIROL - DISTRITO DO CLARAIBA, PARA O SERVIÇO 
AUTÔNOMO  MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, NO MUNICÍPIO DE NOVA 
TRENTO – SC. 
 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
SAMAE DE NOVA TRENTO/SC 
ENVELOPE Nº. 02: CARTA CONVITE Nº 06/2018 
PROCESSO Nº 15/2018 
PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: ______________________________________ 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO E 
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA 
LOCALIDADE DO TIROL - DISTRITO DO CLARAIBA, PARA O SERVIÇO 
AUTÔNOMO  MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, NO MUNICÍPIO DE NOVA 
TRENTO – SC. 
 
3.3 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO – ENVELOPE Nº. 01 – 
DOCUMENTAÇÃO 
3.3.1 Esta licitação está aberta a todos os interessados que se enquadrem no ramo de atividade 
pertinente ao objeto da Carta Convite, cadastrados, com CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL expedido por esta autarquia, ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, e que atenderem 
todos os requisitos do presente edital e comprovarem as seguintes condições: 
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3.3.1.1 Habilitação Jurídica (para todos os licitantes): 
a) Conforme o tipo da sociedade da proponente: 
a.1) Registro Comercial, no caso de firma individual; 
a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de sociedade 
comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhados da ata arquivada da Assembleia da 
última eleição da Diretoria. 
a.3) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou Sociedade 
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente. 
b) Documento de Identificação dos administradores das empresas proponentes, e dos diretores 
no caso das sociedades anônimas. 
c) Certificado de Registros Cadastral expedido pelo SAMAE guardada a conformidade com o 
objeto da presente licitação e dentro do prazo de validade. 
3.3.1.2 Quanto à Regularidade Fiscal (para todos os licitantes): 
a) Certidão Negativa Conjunta de regularidade fiscal e previdenciária perante a Fazenda 
Nacional (Portaria MF 358, de 05/09/14 e MF 443, de 17/10/14). 
b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal, com 
validade na data da apresentação. Será aceita cópia sem autenticação do CRF obtida através da 
INTERNET, válida na data da apresentação cuja autenticidade será verificada através do site: 
www.caixa.gov.br. 
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual da sede da Licitante. 
e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal da sede da Licitante. 
f) Declaração de regularidade junto ao Ministério do Trabalho, em cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no ANEXO 
III a este Edital. 
g) Declaração, por escrito, do licitante que aceita todas as exigências do Presente EDITAL, bem 
como que se submetem todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e Lei 9.648/98, e não 
possuir fato impeditivo a habilitação, conforme modelo constante no ANEXO IV a este Edital. 
h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou de Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
i) Os documentos que forem emitidos via digital (via Internet) serão considerados como 
originais. 
j) Os documentos que não constarem o prazo de validade fixado serão considerados 60 
(sessenta) dias a partir da data de emissão dos mesmos. 

3.3.1.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação do 
certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. A ausência 
de um ou mais documentos de regularidade fiscal exigidos sujeitará a licitante automaticamente 
à inabilitação, sem a possibilidade de concessão de prazo para regularização; 
3.3.1.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação. 
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3.3.1.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
3.3.1.6 – QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (para todos os 
licitantes): 
3.3.1.6.1 Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da participante com data não superior a 60 (sessenta) dias da apresentação da 
documentação. Fica facultada à CPL, a exigência da certidão supra, no seu original, quando 
pairarem dúvidas sobre o documento. 
 
4 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE NÚMERO 2 - PROPOSTA 
4.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada, em 01 (uma) via original, datilografada ou 
digitada, redigida em idioma nacional, rubricada em todas as suas páginas, sem emendas, 
entrelinhas ou rasuras, carimbadas e assinadas por representante legal da proponente. 
4.2 - Os preços ofertados devem ser expressos em real (R$), com duas casas decimais, indicando 
o valor global da proposta, em algarismo e por extenso, e devem compreender todos os custos 
e despesas que, direta ou indiretamente decorram do cumprimento pleno e integral do objeto 
deste edital e seus anexos, tais como e sem se limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, 
instrumentos, despesas com deslocamentos, seguros, salários, honorários, encargos sociais e 
trabalhistas, previdenciários e securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos 
incidentes, ou outros encargos não explicitamente citados. 
4.3 Os valores dos itens individuais cotados não poderão ser superiores ao valor total orçado de 
R$ 30.529,81 (Trinta mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) para os 
materiais, conforme Planilha Orçamentária anexa, sob pena de desclassificação. 
4.8 - Validade da cotação: 30 (trinta) dias a contar do último dia previsto para entrega do 
envelope proposto; 
 
5- DO PROCESSO DA LICITAÇÃO 
 
5.1 Entrega dos documentos de habilitação e proposta comercial: 
5.1.1 - Os envelopes número 1 e 2, concernentes aos Documentos de Habilitação e Proposta 
Comercial, deverão ser entregues devidamente fechados e indevassáveis, à Comissão 
Permanente de Licitação, que os receberá no local, até a data e hora estabelecidas no preâmbulo 
deste Edital; 
5.2 - Somente serão aceitas manifestações por escrito, em formulário fornecido pelo SAMAE, 
do proponente que se fizer representar por seu Diretor ou um de seus sócios, devendo o mesmo 
apresentar o Contrato Social da empresa no original ou cópia autenticada, ou representante 
desde que apresente Procuração devidamente formalizada. 
 
6- DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 
6.1 - A presente Carta Convite é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM e será processada e 
julgada de acordo com o procedimento estabelecido no Artigo 43 da Lei Federal 8.666/93. 
6.1.1 ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO: 
6.1.1.1 - No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença ou não dos 
licitantes ou seus representantes presentes e demais interessados em assistir ao ato, a Comissão 
Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes Documentação e  
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Proposta Comercial, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus 
representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope “Documentação”; 
6.1.1.2 - Os documentos contidos no envelope número 01 serão examinados e rubricados pelos 
participantes da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus 
representantes credenciados; 
6.1.1.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a seção de abertura, uma nova 
data será estabelecida em ata circunstanciada a respeito, na qual os proponentes presentes 
tomam conhecimento e para os proponentes que não tiverem comparecido será comunicado via 
fax ou correio eletrônico (e-mail). 
6.1.1.4 - Se todos os proponentes forem inabilitados, a administração, poderá fixar o prazo de 
08(oito) dias úteis para representação de nova documentação, escoimada das causas que 
ensejaram a inabilitação. 
6.1.2-ABERTURA DOS ENVELOPES – PROPOSTA COMERCIAL 
6.1.2.1 - Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serão abertos a seguir no mesmo 
local, pela Comissão Permanente de Licitação, desde que todos os proponentes participantes da 
licitação estejam presentes na hora da abertura e haja renúncia expressa de interposição de 
recursos de que trata o artigo 109, I, “a” da Lei Federal 8.666/93. Caso contrário, a data de 
abertura constará em ata, ficando todos os proponentes cientes da mesma. 
6.1.2.2 - As propostas contidas nos envelopes número 02 serão examinadas e rubricadas pelos 
membros da Comissão permanente de Licitação, bem como pelos proponentes ou seus 
representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços; 
6.1.2.3 - Será lavrada ata circunstanciada a respeito, informando data de julgamento. 
6.1.3 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO: 
6.1.3.1 - Desclassificação: 
6.1.3.1.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 
a)Não obedecerem às condições estabelecidas no Edital; 
b) Não estiverem datadas e ou assinadas pelo representante legal ou autorizado; 
c) Propostas com preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis, estes nos termos 
do artigo 48 § 1º e 2º da Lei nº. 8666/93, com redação dada pela Lei 9648/98. 
6.1.4 - DA CLASSIFICAÇÃO: 
6.1.4.1 - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, que fará a classificação levando-se em conta exclusivamente MENOR PREÇO 
POR ITEM e respeitando os valores individuais dos itens que não excederá os da planilha 
Orçamentária. 
6.1.4.2 - A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos. 
a) Havendo discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o 
valor por extenso. 
6.1.4.3 - No caso de empate, objeto do certame será adjudicado a licitante vencedora de sorteio 
realizado em um ato público, para o qual serão convocados os licitantes empatados, nos termos 
do artigo 45, § 2º da Lei 8666/93. 
 
7- DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
7.1 - A duração do contrato será de no máximo 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão 
da  Autorização Fornecimento e assinatura do Contrato. 
7.1.1 - Todos os prazos constantes do contrato são em dias corridos e em sua contagem excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
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8. DA ENTREGA 
8.1.Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 1 5 (quinze) dias após a emissão 
da autorização do fornecimento, no Exercício de 2018, no seguinte endereço: 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE 
Rua dos Imigrantes, n° 356  - Centro – CEP:88270-000   Nova Trento – SC. 
8.2. O objeto deverá ser entregue dentro das especificações exigidas no Anexo I, deste Edital.  
objeto entregue, será recebido e conferido pela Comissão de Licitação designada pela 
autoridade competente, O produto que apresentar inconformidade com as especificações 
exigidas será rejeitado, sendo a Comissão responsável pelo recebimento expedirá ofício a 
empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a 
a efetuar a substituição sem prejuízo para o SAMAE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
8.3. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a substituição do produto 
recusado, a Comissão de Licitação dará ciência à Autoridade Competente do SAMAE, através 
de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra 
a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, para 
aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
 
 
9- DO PAGAMENTO 
9.1 - O prazo para pagamento referente à aquisição dos materiais , será mensal, no 5º (quinto) 
dia úteis após entrega do material e  emissão NF, conferido. 
9.2 - A NOTA FISCAL deverá indicar o número do EMPENHO correspondente, bem como 
indicar o nome do banco e número da conta bancária da firma licitante. 
9.3 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA 
incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução do serviço contratado, 
constituindo-se na única remuneração devida. 
9.4 - Os preços estipulados serão fixos, não havendo reajuste de qualquer espécie. 
9.5 - Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTO ANTECIPADO. 
 
10- DAS PENALIDADES 
10.1 – A proponente que deixar de cumprir as condições estabelecidas no Edital, na Proposta 
apresentada, ou vier a fazê-lo de modo defeituoso e prejudicial aos interesses do Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto- SAMAE, sem prejuízo das penalidades previstas no 
Capitulo IV, Seção II, Artigo 87 da Lei n. 8.666/93, ficara sujeito à aplicação da MULTA, 
conforme abaixo: 
a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado caso a licitante se recuse a assinar o 
contrato. 
b) Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) do valor adjudicado por dia que exceder ao prazo 
para entrega do objeto deste edital, até o limite de 20%. 
c) Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor do contrato, até o limite de 
20% (vinte por cento), em descumprimento as condições estabelecidas no edital, até que se 
regularizem os descumprimentos, 
d) Multa de 0,2 % (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor Total do contrato, Caso a 
obra seja paralisada por culpa da empresa executora, 
e) Multa de 5,00% (cinco por cento) do valor total do Contrato em caso de Rescisão Contratual 
por inadimplência da Contratada. 
10.2 As multas deverão ser pagas ao SAMAE, impreterivelmente em 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da notificação para pagamento. Após esse prazo, a Administração tomará as 
medidas judiciais cabíveis. 
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10.3 – DESISTÊNCIAS 
10.3.1 Não poderá haver desistência da participação na licitação após a reunião de abertura dos 
envelopes contendo a documentação de habilitação, inclusive desistência em assinar o contrato, 
salvo ocorrência de fato superveniente aceito pela comissão de Licitação, sob pena de 
pagamento de multa de 5,0%(Cinco por cento) do valor Adjudicado. 
 
11- DOS RECURSOS 
11.1 - Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal 
8666/93, os quais deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
no endereço citado no item 1.2. 
11.2 O objeto desta licitação será adquirido com os recursos da dotação orçamentária do 
exercício 2018: 
13.01.2.035.3.3.90.30.24.00.00.00(16) – Materiais para Manutenção de Bens Imóveis 
 
12- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 - Além das disposições expressas deste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação 
vigente. 
12.2 - Todas as publicações como alterações ou prorrogações do edital, serão publicadas no 
DOM do Estado de Santa Catarina, site do SAMAE http://samae.novatrento.sc.gov.brsendo que 
os interessados poderão ter ciência dos referidos documentos no respectivo processo junto ao 
SAMAE. 
12.3 - Integram o presente Edital: 
12.3.1 – Anexo I – Quantitativos; 
12.3.2 – Anexo II – Modelo Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho; 
12.3.3 – Anexo III – Modelo Declaração de Impedimento; 
12.3.4– Anexo IV – Modelo Declaração Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
12.3.5 – Anexo V – Modelo Proposta Comercial; 
12.3.6 – Anexo VI -Minuta do Contrato. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 
presente edital. 
13.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do  prazo e 
local estabelecidos neste edital. 
13.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou quaisquer outros documentos. 
13.4 Só terão direitos a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos 
assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da 
Comissão Julgadora. 
Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de 
recurso próprio, como, por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira 
(art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-93). 
13.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão admitidos à 
licitação os participantes retardatários. 
13.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas 
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada 
nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93. 
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13.7 Informações serão prestadas aos interessados no horário da 7:00 horas  13:00 horas no 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, sita na Rua dos Imigrantes, n.º 356, Centro – 
Nova Trento/SC – Fone (48) 3267-0380 ou E-mail: samae@novatrento.sc.gov.br, onde poderão 
ser obtidas cópias do edital e seus anexos. 
 
 
 
 
 
Nova Trento, 15 de Outubro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI 
 DIRETOR SAMAE  
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ANEXO I-  Tabela Quantitativos  
 

ORÇAMENTO MATERIAIS DA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
BARRAGEM DE CAPTAÇÃO 

UNID 
  

 QTIDADE 
  

  
 
VALOR 
UNITÁRIO 
  
   
  

 
 
VALOR  
TOLTAL 
  
  

1 Tubo de ferro galvanizado, com roscas, D 2", comprimento 1,20 m pç 1 89,87 89,87 
2 Registro de latão ou bronze, de gaveta, volante, com roscas internas, 

D 2" pç 1 99,00 99,00 
3 Tubo ferro fundido com flange e ponta, DN 150 mm x 2,0 m pç 1 2.630,00 2.630,00 
  Sub total     2.818,87 2.818,87 
          
 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA       
1 Tubo PEAD, PE 80, PN 8, DE 63 mm rl 4 2.190,00 8.760,00 
2 Tubo PBC/PBA, classe 15, JEI, DE 85 mm, em barras de 6,0 m barra 150 121,98 18.297,00 
3 Adaptador para tubo de PEAD X PVC/PBA, DE 63 mm x 85 mm pç 2 97,80 195,60 
4 Curva 45º, ponta e bolsa, DN 85 mm pç 4 30,80 123,20 
5 Redução com ponta de bolsa, PVC/PBA, DE 85 x 60 mm pç 1 21,22 21,22 
6 Emenda de compressão para polietileno, DE 63 mm pç 6 52,32 313,92 
  Sub total     2.514,12 27.710,94 
  TOTAL     5.332,99 30.529,81 
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ANEXO II-Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
A  
Comissão de Licitação  

          Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
          Nova Trento- Santa Catarina 

 
 
Ref.: Carta Convite nº 06/2018 - Abertura: dia 22/10/2018 ás 10:00 horas 
Processo nº 15/2018 
 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), declaro 

sob as penas da Lei que nos termos da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 que alterou 
dispositivos da Lei nº 8.666, de 16 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, que a nossa 
empresa, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa 
do Brasil. 

Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e 
qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos. 

Por ser a expressão da verdade, assinamos o presente. 
 
 
(Local e Data) 
 
 
(Identificação e assinatura do representante 
Legal (da empresa). 
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ANEXO III- Declaração de Não Impedimento 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
A  
Comissão de Licitação  

          Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
          Nova Trento- Santa Catarina 

 
 
Ref.: Carta Convite nº 06/2018 - Abertura: dia 22/10/2018 ás 10:00 horas 
Processo nº 15/2018 
 
DECLARAÇÃO DE NÃO  IMPEDIMENTO 
 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes 
situações: 
 
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 
c) Impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal 8.666/93, e suas 

alterações. 
d) Estar em processo de Falência ou Concordata; 
 
 
 Nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-
nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação 
exigidas pelo edital. 
 
 

(Local e Data) 
 
 
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa). 
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( Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ) 
 

A  
Comissão de Licitação  

          Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
          Nova Trento- Santa Catarina 

 
 
Ref.: Carta Convite nº 06/2018 - Abertura: dia 22/10/2018 ás 10:00 horas 
Processo nº 15/2018 

 
 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representado por 
_________, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as penalidades 
da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 
3º da Lei Complementar 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 parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
Local e Data 
 
 
 
_______________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 
  

ANEXO V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
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ANEXO VI – Proposta Comercial 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
(Razão Social, CNPJ e endereço da empresa) 
 
A  
Comissão de Licitação  

          Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
          Nova Trento- Santa Catarina 

 
 
Ref.: Carta Convite nº 06/2018 - Abertura: dia 22/10/2018 ás 10:00 horas 
Processo nº 15/2018 
 
 
PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Aquisição de Materiais 
 

 

Valor global total: R$ .... (.....) 

 
Demais condições de fornecimento….. 

Mediante a apresentação da presente proposta nos submetemos a todas as cláusulas e 
condições estabelecidas no Edital de Licitação. 

 
(Local e Data) 
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa).  
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 
 

A  
Comissão de Licitação  

          Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
          Nova Trento- Santa Catarina 

 
 
Ref.: Carta Convite nº 06/2018 - Abertura: dia 22/10/2018 ás 10:00 horas 
Processo nº 15/2018 

 
 
CONTRATO Nº ........./2018 
 
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE NOVA TRENTO, SC, E A 
EMPRESA................................... PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 
NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO TIROL - 
DISTRITO DO CLARAIBA, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO – SC.  
 
O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, com sede 
na Rua Dos Imigrantes, n°356 – Centro – Nova Trento – Sc, inscrito no CNPJ sob o n° 
95.785.267/0001-48, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo 
Diretor........................................................., CPF nº.............................,e de outro lado a empresa  
....................... ,  com sede na ...............,........ na cidade ............, estado de ............, inscrita no 
CNPJ sob o nº. ............ doravante neste ato denominadas CONTRATANTE e 
CONTRATADA, respectivamente  representado (a) pelo Senhor (a)  .................,  resolvem 
celebrar o presente CONTRATO, decorrente da Carta Convite nº 06/2018 e Processo nº 
15/2018, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA I - OBJETO 
 
1.1 O presente Contrato tem por objeto O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 
NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO TIROL - 
DISTRITO DO CLARAIBA, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, SC. 
 
CLÁUSULA II - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Correndo a despesa no exercício de 2018, a conta das dotações orçamentárias consignadas no: 
13.01.2.035.3.3.90.30.24.00.00.00(16) – Materiais para Manutenção de Bens Imóveis 
Exercício 2018 
 
CLÁUSULA II – DURAÇÃO DO CONTRATO 
2.1 A duração do contrato será de no máximo 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão 
da  Autorização Fornecimento e assinatura do Contrato. 
2.2 Todos os prazos constantes do contrato são em dias corridos e em sua contagem excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
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CLÁUSULA III – DA ENTREGA 
3.1 Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 1 5 (quinze) dias após a emissão 
da autorização do fornecimento, no Exercício de 2018, no seguinte endereço: 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE 
Rua dos Imigrantes, n° 356  - Centro – CEP:88270-000   Nova Trento – SC. 
3.2 O objeto deverá ser entregue dentro das especificações exigidas no Anexo I, deste Edital.  
objeto entregue, será recebido e conferido pela Comissão de Licitação designada pela 
autoridade competente, O produto que apresentar inconformidade com as especificações 
exigidas será rejeitado, sendo a Comissão responsável pelo recebimento expedirá ofício a 
empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a 
a efetuar a substituição sem prejuízo para o SAMAE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
3.3 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a substituição do produto 
recusado, a Comissão de Licitação dará ciência à Autoridade Competente do SAMAE, através 
de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra 
a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, para 
aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
 
CLÁUSULA IV -  DO PAGAMENTO 
4.1 - O prazo para pagamento referente à aquisição dos materiais , será mensal, no 5º (quinto) 
dia úteis após entrega do material e  emissão NF, conferido. 
4.2 - A NOTA FISCAL deverá indicar o número do EMPENHO correspondente, bem como 
indicar o nome do banco e número da conta bancária da firma licitante. 
4.3 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA 
incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução do serviço contratado, 
constituindo-se na única remuneração devida. 
4.4 - Os preços estipulados serão fixos, não havendo reajuste de qualquer espécie. 
4.5 - Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTO ANTECIPADO. 
 
CLÁUSULA V - VALOR CONTRATUAL 
5.1 Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE  pagará à CONTRATADA o valor global de 
R$ ..............(....................................). 
 
CLÁUSULA VI - DAS PENALIDADES 
6.1 – A proponente que deixar de cumprir as condições estabelecidas no Edital, na Proposta 
apresentada, ou vier a fazê-lo de modo defeituoso e prejudicial aos interesses do Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto- SAMAE, sem prejuízo das penalidades previstas no 
Capitulo IV, Seção II, Artigo 87 da Lei n. 8.666/93, ficara sujeito à aplicação da MULTA, 
conforme abaixo: 
a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado caso a licitante se recuse a assinar o 
contrato. 
b) Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) do valor adjudicado por dia que exceder ao prazo 
para entrega do objeto deste edital, até o limite de 20%. 
c) Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor do contrato, até o limite de 
20% (vinte por cento), em descumprimento as condições estabelecidas no edital, até que se 
regularizem os descumprimentos, 
d) Multa de 0,2 % (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor Total do contrato, Caso a 
obra seja paralisada por culpa da empresa executora, 
e) Multa de 5,00% (cinco por cento) do valor total do Contrato em caso de Rescisão Contratual 
por inadimplência da Contratada. 
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6.2 As multas deverão ser pagas ao SAMAE, impreterivelmente em 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da notificação para pagamento. Após esse prazo, a Administração tomará as 
medidas judiciais cabíveis. 
 
CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO 
7.1 O presente Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos no Inciso I do Artigo 79 e nas 
demais situações previstas nos incisos XIII a XVI do Artigo 78, ambos da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIII - DAS NORMAS E PRECITOS COMPLEMENTARES 
8.1 Aplica-se a execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei nº 8.666/93 Lei 
nº. 8.883/94 e Lei 9648/98 e os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA IX - DO FORO 
9.1 Todas as questões derivadas do presente CONTRATO serão processadas no Foro da cidade 
de São João Batista - SC, expressamente eleito pelos contratantes para o mesmo fim. 
 
9.2 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por 
si e seus sucessores, em 5 (cinco) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 
 
Nova Trento - SC,..... de .......................de 2018 
 
 
 
______________________________                                   ____________________________  
Pela Contratante                                                                         Pela Contratada 
Diretor do SAMAE                                                                    Diretor Empresa 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
    
 
CPF:N°.....................................................                               CPF: Nº  ...............................................   
 

 


