
 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
Rua dos Imigrantes, nº 356 – Centro  –  Nova Trento – SC 

CNPJ 95.785.267/0001-48            –           Inscrição Est.: Isento 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2019 
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 03/2019 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E ÓLEO DIESEL 
PARA A FROTA DE VEÍCULOS E ROÇADEIRA DESTE SAMAE DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2020. 
 
DATA DA SESSÃO: 03/12/2019 
Abertura da Carta Convite: dar-se-á: 09:00 horas 
 
O Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto - SAMAE, através da Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público, para o conhecimento de todos os interessados, que 
realizará licitação, na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e pelas condições estabelecidas no 
presente edital e seus anexos. 
 
A sessão pública para credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes dar-se-á às 08:45 
horas do dia 03 de Dezembro de 2019, na sala da Comissão de Licitações deste SAMAE, situada 
na Rua dos Imigrantes, nº 356 – Centro - Nova Trento, SC, fone (0xx48) 3267 0380, onde podem 
ser obtidas cópias deste instrumento convocatório, em todos os dias úteis, das 07:00 às 13:00 
horas. 
 
1 – DO OBJETO 
1.1 – Destina-se a presente licitação à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES 
E ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS E ROÇADEIRA DESTE SAMAE 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, conforme especificações e quantidades constantes do 
anexo I, devendo ser observado o valor máximo previsto de R$ 86.286,00 (Oitenta e seis mil, 
duzentos e oitenta e seis reais), SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
COM VALORES SUPERIORES. 
1.2 – De acordo com o Decreto Municipal nº 243/2017 o Horário de Funcionamento 
administrativo deste SAMAE é das 07:00 horas à 13:00 horas, de segunda a quinta feira, quando 
qualquer empresa interessada poderá obter informações sobre o presente Edital, além das demais 
empresas que foram previamente convidadas a participar do certame.   
 

Nova Trento, 27 de Novembro de 2019. 
 
 

Ivã Alessandro Franzoi 
Diretor do SAMAE  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2019 

EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 03/2019 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E ÓLEO DIESEL 
PARA A FROTA DE VEÍCULOS E ROÇADEIRA DESTE SAMAE DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2020. 
 
DATA DA SESSÃO: 03/12/2019 
Abertura da Carta Convite: desse-a 09:00 horas 
 
O Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto - SAMAE, através da Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público, para o conhecimento de todos os interessados, que 
realizará licitação, na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
regida pela Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e pelas condições estabelecidas no 
presente edital e seus anexos. 
 
A sessão pública para credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes dar-se-á às 08:45 
horas do dia 03 de Dezembro de 2019, na sala da Comissão de Licitações deste SAMAE, situada 
na Rua dos Imigrantes, nº 356 – Centro - Nova Trento SC, fone (0xx48) 3267 0380, onde podem 
ser obtidas cópias deste instrumento convocatório, em todos os dias úteis, das 07:00 às 13:00 
horas. 
 
01 – DO OBJETO 
1.1 – Destina-se a presente licitação à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES 
E ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS E ROÇADEIRA DESTE SAMAE 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, conforme especificações e quantidades constantes do 
anexo I. 
1.2 – Objeto com valor global máximo previsto de R$ 86.286,00 (Oitenta e seis mil, duzentos e 
oitenta e seis reais), com a desclassificação das propostas com valores superiores. 
1.3 – São anexos deste Edital: 
Anexo I – Especificação e quantidades; 
Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (a ser 
entregue fora dos envelopes, quando do credenciamento); 
Anexo III – Declaração de que não Emprega Menor; 
Anexo IV – Modelo da Proposta;  
Anexo V – Minuta do Contrato. 
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02 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
2.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas convidadas que atuem no ramo da venda 
de combustível e seus derivados em geral de que trata o presente edital, bem como as demais 
empresas interessadas. 
2.2 - Encontram-se impedidos de participar do presente certame, os convidados e interessados 
que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei Federal n.º 
8.666/93 
2.3 - É vedada a participação de empresas em consórcio e ou integrada por servidores públicos. 
2.4 - O Posto de Abastecimento não poderá exceder a distância de  18 Km do Endereço da Sede 
desta Autarquia localizada a Rua Dos Imigrantes, nº 356 Centro, Nova Trento/SC. 
 
03 - ENVELOPES: 
3.1 - Para se habilitarem na presente licitação os interessados deverão apresentar os documentos, 
adiante relacionados, à Comissão Permanente de Licitação, na data, hora e local estabelecidos no 
preâmbulo deste Edital, em dois envelopes individualizados, fechados e rubricados no fecho 
externo, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres: 
 
AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE. 
ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
EDITAL DE CARTA CONVITE N.º 03/2019 
PROCESSO: 10/2019 
DATA DA ABERTURA: 03/12/2019 ÁS 09:00 HORAS 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
 
AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE. 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
EDITAL DE CARTA CONVITE N.º 03/2019 
PROCESSO: 10/2019 
DATA DA ABERTURA: 03/12/2019 ÁS 09:00 HORAS 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
3.2 - A recepção dos ENVELOPES far-se-á de acordo com o fixado neste Edital, não sendo 
permitido atraso, mesmo que involuntário considerando-se como horário de entrega o 
recebimento pela Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo Municipal de Agua 
e Esgoto - SAMAE, que expedirá o recibo referente à entrega. 
 
04 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO: 
4.1 - O ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO, deverá conter documentos relativos à habilitação 
que será composta de: 
a) Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada; 
b) Cartão do CNPJ; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
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d) Certidão Negativa Conjunta de Regularidade Fiscal e Previdenciária perante a Fazenda 
Nacional (Portarias MF 385 de 05/09/2014, e MF 443 de 17/10/2014); 
e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais; 
g) Declaração de idoneidade para contratar com a administração; (modelo anexo) 
h) Alvará de funcionamento emitido pelo Município sede da licitante; 
i) Certidão negativa de Falência ou Concordata da sede da empresa licitante (expedida pelo 
Distribuidor do Foro ou Cartório da sede da licitante há menos de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
observado que as empresas sediadas em Santa Catarina deverão apresentar certidões negativas 
dos sistemas SAJ (antigo) e EPROC (novo), ambos do TJSC; 
j) Declaração de conhecimento e atendimento às Condições do Edital; 
k) Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou empresa de 
pequeno porte (na hipótese de o licitante ser ME ou EPP); 
l) Certificado de boas práticas e armazenamento e distribuição; 
m) Laudo Vigilância Sanitária/Bombeiros; 
n) Declaração de que não emprega menores de 18 anos. 
o) Certificado da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) 
autorizando o Funcionamento. 
 
4.2 Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia legível (não serão aceitas cópias em 
papel fax), ficando a critério da Comissão a solicitação de qualquer documento em via original. 
4.3 Das condições especiais de habilitação prevista na Lei Complementar 123/2006 para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
      4.3.01 Comprovação da regularidade Fiscal- Nas licitações, a comprovação da regularidade 
fiscal da pequena empresa somente será exigida para efeito de assinatura do contrato ou ordem 
de compra. (art. 42 LC 123/2006)- Nas licitações, a pequena empresa deverá apresentar toda a 
documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma 
restrição (art. 42 LC 123/2006). 
     4.3.02 Saneamento de defeitos de Habilitação Fiscal- Havendo algum defeito na habilitação 
fiscal da pequena empresa, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, para o saneamento do defeito. Este prazo é contado a partir do momento em que a 
pequena empresa é declarada vencedora da licitação (art. 43 parágrafo 1º, LC 123/2006)- A não-
regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo 1º do artigo acima citado, 
implicará na decadência do direito  contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666/93, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato ou ordem de compra, ou revogar a licitação. (art. 
43, parágrafo 2º, LC 123/2006). 
4.4 A comissão Permanente de Licitações se reserva ao direito de conferir a autenticidade dos 
documentos apresentados no envelope nº 01, mediante a apresentação dos originais. 
4.5 Caso o proponente encaminhe representante para acompanhar o procedimento licitatório, 
deverá formalizar carta de credenciamento, a qual deverá ser entregue a Comissão de Licitação 
na data de abertura dos envelopes o mesmo deverá esta munido de procuração lavrada em cartório. 
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4.6 O invólucro nº 2 deverá conter; a proposta datada e assinada pelo representante legal da 
licitante isentam de emendas, ressalvas e/ou entrelinhas, contendo necessariamente, além dos 
elementos mencionados, as seguintes condições. 
A – Indicação obrigatória do preço unitário e o valor Global da proposta para a realização das 
compras do combustível de que trata o objeto, só sendo permitido duas casas após a vírgula, o 
preço que prevalecerá será o que representar o menor desembolso a essa administração, o preço 
total da proposta será o que vai ser julgado por esta Comissão. E a proposta deverá seguir o 
modelo do Anexo IV deste Edital de Carta Convite.   
B – estar preenchida por meio mecânico ou impressa. 
4.7 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 
4.8 O proponente poderá oferecer esclarecimentos complementares à Comissão Permanente de 
Licitações por meio de carta, que anexará ao envelope da proposta. 
 
05 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
5.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02 -, deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos e observará os seguintes requisitos: 
A) - Conter o valor máximo global para a compra do combustível; 
B) - Estar incluída no preço proposto todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto 
da presente licitação; 
C) - Estar fixado o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de homologação; 
D) - O preço válido na data de abertura da licitação deverá ser cotado em real, não se admitindo 
a cotação em moeda estrangeira equivalente aos índices de correção. 
5.2 - A apresentação de proposta em desconformidade com o estabelecido no Item 5.1, deste 
Edital, implicará na sua desclassificação na forma do artigo 48, da Lei Federal 8.666/93, bem 
como será desclassificada a proposta com preço superior ao fixado pelo Edital, e a proposta que 
contenha preços inexequíveis. 
 
06 - DA FORMA E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
6.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02, deverá: 
A)- Ser redigida ou impressa em duas vias de igual teor e forma, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, que possam comprometer 
a interpretação da proposta; 
B)- Estar assinada pelo PROPONENTE ou seu representante legal por meio de procuração; 
C)- Conter a razão social, número do CNPJ/MF e da inscrição estadual, endereço completo e 
telefone; 
D)- Estar conforme o modelo ANEXO IV. 
 
07 - DO PROCEDIMENTO: 
7.1 - Será aberto o ENVELOPE 01, de cada empresa contendo a documentação pertinente à 
habilitação das mesmas, sendo que logo em seguida será procedida pela Comissão de Licitação a 
análise da documentação; 
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7.2 - Considerar-se-ão inabilitados os PROPONENTES que não apresentarem os documentos 
elencados no item 04 deste Edital; 
7.3 – Na fase seguinte serão abertos os ENVELOPES 02, contendo as propostas de preços dos 
proponentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha 
havido a desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 
7.4 - Verificar-se-á a conformidade de cada proposta com os requisitos do presente Edital, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com a presente 
licitação. 
7.5- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no Item 9 deste Edital. 
 
08 - CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS: 
8.1 – O preço a pagar será o constante da proposta vencedor rateado conforme fornecimento. 
8.2 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias da emissão da nota fiscal relativa à compra 
do objeto do edital , especificados e será feita através de depósito em conta bancária de titularidade 
da empresa vencedora. 
8.3 – O pagamento ficará condicionado à validade das certidões do FGTS e do INSS; bem como 
à vigência do Alvará de Funcionamento. 
 
9 - DO JULGAMENTO: 
9.1 - A presente licitação será julgada pelo critério de "Menor Preço Global”. 
9.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto no § 2º do 
artigo 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os proponentes serão convocados, podendo ser na mesma Sessão de Julgamento, se os 
mesmos estiverem presentes ou representados. 
 
10 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO: 
O objeto da presente licitação será adjudicado ao proponente que atender a todas as condições 
expressas neste Edital e seus Anexos, e for classificada em primeiro lugar, de acordo com o 
critério de julgamento estabelecido no Item 10, após a devida homologação. 
 
11 - DA CONTRATAÇÃO: 
11.1 - As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre Serviço Autônomo 
Municipal de Agua e Esgoto – SAMAE e a proponente vencedora desta licitação, serão 
formalizadas através de Contrato de Compra, observando-se as condições estabelecidas neste 
Edital, seus anexos e na legislação vigente e bem assim na proposta da empresa vencedora, 
conforme o modelo do Contrato anexo ao presente Edital - ANEXO V; 
11.2 – O SAMAE de Nova Trento convocará formalmente a proponente vencedor(a), para assinar 
o Contrato de Fornecimento do objeto desta licitação, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da homologação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízos das sanções 
previstas no artigo 81, da Lei Federal n.º 8.666/93; 
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11.3 - O prazo estipulado no item 11.2, poderá ser prorrogado por uma única vez, quando 
solicitado pela proponente vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Comissão; 
11.4 - O SAMAE de Nova Trento poderá, quanto à convocada não assinar o Contrato de compra 
no prazo e condições estabelecidas neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições da proposta melhor 
classificada, independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal n.º 8.666/93; 
11.5 - As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação correrão por conta 
dos Elementos de Despesas:  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.3.90.30.01.00.00.00- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos 
RECURSOS CONSIGNADOS DE ACORDO COM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
VIGENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 
 
12- DAS PENALIDADES: 
12.1 - A ADJUDICADA, ou na ordem, quem lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas 
nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, e em caso de multa está corresponderá a 5% (cinco 
por cento), sobre o valor global do Contrato, e será aplicada em caso de infringência de quais quer 
das Cláusulas contratuais celebradas entre as partes; 
12.2 - As penalidades previstas no Item anterior serão aplicadas sem prejuízo das cominações 
estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
12.3 – O SAMAE de Nova Trento para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se ao direito 
de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela Adjudicada, independentemente de qualquer 
notificação judicial ou extrajudicial. 
12.4 – As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em casos de força 
maior, devidamente justificados e aceitos pela mesma. 
12.5 – A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou sem validade, 
durante o contrato ou visando frustrar os objetivos desta licitação, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Prefeitura Municipal, por um prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
13.1 - Aos PROPONENTES é assegurado o direito de petição nos termos do artigo 109, incisos 
e parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações da Lei Federal n.º 8.883/94, objetivando a 
defesa de seus direitos e interesses na  presente licitação, em requerimento formulado no prazo 
de 2 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato, nos termos da legislação citada. 
13.2 - Interposto o recurso, será dada ciência aos demais proponentes que poderão impugná-lo no 
prazo de 2 (dois) dias úteis; 
13.3 - O recurso será dirigido à pessoa do SAMAE, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, em igual prazo, ou nesse mesmo prazo, fazê-
lo subir devidamente informado, devendo neste caso, à decisão ser proferida no mesmo prazo do 
subitem 13.2, contados do recebimento do recurso. 
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14- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1 - É admitida a participação ativa de apenas um representante especialmente designado, de 
cada proponente, nas reuniões da presente licitação; 
14.2 - A Comissão Permanente de Licitações poderá solicitar a seu critério, esclarecimentos e 
informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, sendo vedada a 
inclusão posterior dos documentos que deveriam constar originariamente da habitação ou da 
proposta; 
14.3 – O SAMAE de Nova Trento se reserva o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, 
a presente licitação, de acordo com o instituído no artigo 49 da legislação citada neste Edital; 
14.4 - Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas por fax ou telegramas; 
14.5 - Das sessões serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos proponentes presentes à 
sessão e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, com o registro detalhado de todas 
as ocorrências, bem como a rubrica por todos os presentes da documentação e propostas 
apresentadas; 
14.6 - Esclarecimentos sobre o conteúdo do presente Edital, somente serão prestados pela 
Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto -SAMAE, 
em sua sede à Rua dos Imigrantes nº 356 , Centro –Nova Trento SC. 
 

 
 

Nova Trento, 27 de Novembro de 2019. 
 
 

__________________________________ 
Ivã Alessandro Franzoi 

Diretor do SAMAE 
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Anexo I 
 

Planilha de Orçamento 
 
Item Quantidade Unid. Preço Máximo 

Unitário 
Especificação 

1 10.000 LT R$ 4,409 Gasolina Comum 

2 10.000 LT R$ 3,609 ÓLEO DIESEL S10 
3 60 LT R$ 22,50 ÓLEO 4 TEMPOS SF 20W50 
4 54 LT R$ 26,50 ÓLEO SAE 15W40 
5 60 LT R$ 22,50 ÓLEO SAE 20W50 
6 30 LT R$ 30,50 ÓLEO 15 W40 SEMI SINTÉTICO 1LT 
7 40 LT R$ 26,50 

 
15W 40 ÓLEO LUBRIFICANTE 
RETROESCAVADEIRA 

 Obs:  
 � O combustível, lubrificantes e óleo diesel serão abastecidos nos veículos 

e roçadeira do SAMAE apenas no Exercício de 2020. 
 

 � O abastecimento somente poderá ser efetuado mediante autorização por 
escrito dos responsáveis pelo SAMAE. 

 

 � O pagamento será efetuado no 5º (quinto) dia útil do mês, após emissão 
de NF de acordo com o consumo apurado no mês anterior. 

 

 � Em todo abastecimento deverá ser emitida a Nota Fiscal eletrônica ou 
Cupom Fiscal, na qual deverá constar, além do valor e quantidade de litros 
abastecidos, o número do Vale para abastecimento e o número da placa do 
veículo, quilometragem e a assinatura do motorista, sendo que a 1ª via 
deverá ser entregue ao motorista. 

 

 � O preço deverá ser cotado por litro.  
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MODELO - ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
Ao 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 
Comissão Permanente de Licitação 
Referente: CONVITE N.º 03/2019 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E ÓLEO DIESEL PARA 
A FROTA  DE VEÍCULO E  ROÇADEIRA  DESTE SAMAE DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2020. 
______________________________________,  CNPJ nº _____________________, por 
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação na Carta Convite 
Nº 03/2019, para aquisição de Combustível, em cumprimento do previsto na Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos para participação na presente Carta Convite supracitada. 
 
___________________,____de___________________ de  2019. 
 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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MODELO - ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 
Declaro, para os devidos fins, que a empresa 
..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 
..................................., em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 
28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não emprega menores 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Carta Convite  n.º 
03/2019). 
___________________,____de___________________ de 2019. 
 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
 
 
 
 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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MODELO - ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA CARTA CONVITE Nº 03/2019. 
 

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 
NOME DA EMPRESA:                                                CNPJ/MF: 
ENDEREÇO:        BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 
FONE: (    )                                                                   FAX: (    )  
NOME PARA CONTATO: 
02 – DADOS BANCÁRIOS: 
Conta n.º: _________________ Agencia n.º: _______________  Banco: ____________ 
03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
06 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação. 
07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  
 
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 
CARTA CONVITE Nº 03/2019 

Item Quantidade Unid. Preço Máximo 
Unitário 

Especificação 

1 10.000 LT  Gasolina Comum 

2 10.000 LT  ÓLEO DIESEL S10 
3 60 LT  ÓLEO 4 TEMPOS SF 20W50 
4 54 LT  ÓLEO SAE 15W40 
5 60 LT  ÓLEO SAE 20W50 
6 30 LT  ÓLEO 15 W40 SEMI SINTÉTICO 1LT 
7 40 LT  15W 40 ÓLEO LUBRIFICANTE 

RETROESCAVADEIRA 

 
 
                           _______________,______de ______________de 2019. 
 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO nº 

Carta Convite Nº 03/2019 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO que fazem entre si, de um lado o SERVIÇO 
AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, com sede na Rua dos 
Imigrantes, nº 356 – Centro –Nova Trento -  SC, inscrito no CNPJ sob o n° 95785267/0001-48, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Diretor 
..........................................................., De outro lado  ............................................................., 
estabelecido na Rua.............................................  n°............ , em ...................................., Estado 
de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o n°. .................................................  e Inscrição  
Estadual n°. ..............................................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu Diretor, Sr.  .................................................., portador do CPF n°. 
.............................................., sob as condições estabelecidas no Edital do Convite n° 03/2019, 
Processo n° 10/2019, e proposta apresentada pela empresa licitante, bem como às normas da Lei  
8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, republicada em 06/07/94 e cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA  compromete-se a fornecer combustíveis, 
lubrificantes e óleo diesel para a frota de veículos e  roçadeira do SAMAE durante o exercício de 
2020 conforme quadro de preços, quantidades e especificações abaixo: 
 
Item Qtidade Unid. Especificação Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

1 10000 LT GASOLINA COMUM   
2 10000 LT ÓLEO DIESEL S10   
3 60 LT ÓLEO 4 TEMPOS SF 20W50   
4 54 LT ÓLEO SAE 15 W40   
5 60 LT ÓLEO SAE 20 W50   
6 30 LT ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO 1LT   
7 40 LT 15W40 ÓLEO LUBRIFICANTE 

RETROESCAVADEIRA 
  

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – Todos os demais dados constantes do Edital do Convite nº 03/2019 
Processo nº 10/2019, e os constantes da proposta da empresa licitante, ficam fazendo parte 
integrante do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – As despesas oriundas do presente instrumento correrão à conta da 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.3.90.30.01.00.00.00- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos 
RECURSOS CONSIGNADOS DE ACORDO COM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
VIGENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – O preço unitário por litro, na data da abertura das propostas é de: 
R$ _______  (                         ) para a Gasolina comum e Óleo Diesel. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA –  Os abastecimento efetuados no mês serão pagos no  5º (quinto) dia 
útil do mês subsequente  de acordo com as notas apresentadas e o consumo apurado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Os preços somente poderão ser reajustados na hipótese prevista na 
Alínea ”D“ do Inciso II, do Artigo 65 da Lei n° 8666/93 de 21 de Junho de 1.993, republicada em 
06/07/94, hipótese em que serão aplicados os passos previstos nas seguintes subcláusulas, 
conforme exposto a seguir. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – É de responsabilidade da Contratada a comprovação do 
desequilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses de alteração de valores. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro entre as 
partes e a alteração dos valores dos combustíveis dar-se-á proporcionalmente à relação do preço 
pago pelo Contratado à distribuidora, da seguinte forma: 
 
1º Passo: Calcula-se a proporção entre o valor unitário de compra informado pela empresa 
ofertante na proposta e comprovado mediante apresentação de cópia(s) de Nota(s) Fiscal(is), na 
forma dos itens 3.6 e 3.7 do Edital e o valor unitário cotado para venda ao SAMAE. Exemplo: A 
empresa tem um custo unitário de compra do combustível de R$ 2,00 e propõe-se a fornecer para 
o SAMAE ao preço de R$ 2,20. Neste caso, o preço de custo/compra corresponde a 90,90% do 
preço cotado. Logo, a proporção é de 90,90%. 
 
2º Passo: Quando houver alteração nos preços pagos pela Contratada à distribuidora, deve-se 
apurar o índice da alteração. Exemplo: A empresa adquiria o combustível junto à distribuidora ao 
custo de R$ 2,00 e posteriormente a distribuidora venha a cobrar R$ 2,10. Neste caso, o índice de 
alteração do valor seria de 5% (cinco por cento). 
 
3º Passo: A alteração dos valores contratados com o SAMAE, dar-se-á mediante a aplicação do 
índice de proporção (obtido no 1º passo) sobre o índice de alteração do preço de compra do 
Contratado (2º passo). Exemplo: Utilizando-se dos exemplos colocados nos passos anteriores, a 
alteração do valor do combustível seria 5% sobre 90,90%, o que corresponderia a 4,55%, a ser 
aplicado sobre o preço de venda ao SAMAE. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Na hipótese de ocorrer redução nos preços dos combustíveis 
nas distribuidoras, a Contratada deverá diminuir espontaneamente o preço do combustível, 
mediante a adoção do mesmo critério de cálculo estabelecido para o aumento, sob pena de 
pagamento de multa equivalente ao valor do consumo efetuado pelo  CONTRATANTE no mês 
anterior. 
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SUBCLÁUSULA QUARTA- O SAMAE poderá exigir, a qualquer tempo, que a Contratada 
forneça cópia autenticada das notas fiscais de sua compra de combustíveis junto à Distribuidora. 
 
CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões 
que a CONTRATANTE realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor  adjudicado, 
devidamente corrigido, de acordo com a Lei Federal n°. 8666/93 de 21 de Junho de 1.993, 
republicada em 06/07/94, como também aceitar as demais condições previstas em Lei. 
 
SUB-CLÁUSULA QUINTA – O valor do litro de combustível e /ou dos óleos lubrificantes 
jamais será superior ao preço à vista praticado pelo próprio posto na bomba para o publico em 
geral, sendo que se ocorrer esta hipótese o SAMAE poderá pedir desconto da diferença 
indevidamente cobrada e requerer a rescisão antecipada do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – O presente instrumento terá validade até ----/----/------, devendo ser 
iniciado em  ----/----/------. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas, além do previsto na cláusula quarta, Subcláusula Terceira e no item 6 do Edital, 
sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei 8666/93, de 21 de Junho de 1.993, 
republicada em 06/07/94, garantida a prévia e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente 
instrumento nas hipóteses previstas no Artigo 78, incisos I a XII da Lei 8666/93, republicada em 
06/07/94, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem prejuízo das 
penalidades pertinentes. 
 
CLÁUSULA NONA – Fica eleito o Foro da Comarca de São João Batista, com prevalência sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)  vias de 
igual teor e forma que leram e acordam e assinam perante as testemunhas abaixo. 
 
Nova Trento, -----de ------------- de ----------- 

 
 
______________________________________   _____________________________________ 
           CONTRATANTE                                                           CONTRATADA. 
            Diretor do SAMAE                                                   Representante da Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________________    ______________________________________ 
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