
 
 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO – CONVITE 004/2010 
 
 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE PARA OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 004/2010 
 
 
 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
O   SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO –SAMAE DE NOVA 
TRENTO , neste ato representado pela sua Comissão de Licitação, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 10:00 hs do dia 02 de Setembro de 2010, na  Rua 
dos Imigrantes, nº 356, – Centro – Nova Trento, será realizada a licitação  na modalidade 
de CONVITE nº. 004/2010, do tipo menor preço global, nos termos do presente 
instrumento convocatório e seus anexos, de acordo com o disposto na legislação vigente - 
Lei nº. 8.666, de 21/06/93, e posteriores modificações. 
 
1. DO OBJETO  
 
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa  para Serviço de hora de 
caminhão basculante, mão de obra de pedreiro,servente,calceteiro e areia de 
assentamento de tubulação de PVC para execução da ampliação da rede de distribuição 
d'água na Ponta Fina Sul, Norte e Rua Dona Clara. totalizando 7.800 mts. 
Contratação de serviço de retroescavadeira,(periodo de 4 meses) atendendo  a demanda 
daquela localidade  e outras eventualidades caso houver.  
Os serviços objeto da presente licitação serão executados de acordo com este instrumento 
convocatório e seus anexos, bem como os termos do contrato que será firmado. 
 
1.1. Fazem parte integrante do presente instrumento os seguintes anexos:  
 
Anexo I Modelo de Declaração conforme o inciso 

XXXIII do artigo 7O da Constituição Federal  
Anexo II  Minuta do contrato  
Anexo III Carta de Credenciamento 
Anexo IV  Declaração de não impedimento para 

participar da Licitação  
Anexo V  Declaração de que cumpre os requisitos 

de Habilitação e Preço  
Anexo VI  Especificação dos Serviços e Materiais  
Anexo VII Declaração de Enquadramento ME/EPP  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. DOS PARTICIPANTES  
 
2.1 - Não poderão participar da licitação empresas que, por qualquer motivo, 
estejam declaradas inidôneas para licitar ou firmar contratos com a Administração 
Pública.  
2.2 - Só poderão participar desta licitação empresas especializadas nos serviços 
relacionados com o presente instrumento convocatório, devidamente registradas 
no CREA, não sendo admitida a participação de empresas em consórcio.  
2.3 - Para a presente licitação, cada empresa participante se apresentará com um 
representante, o qual deverá comparecer munido de documento que lhe outorgue 
essa qualidade, e será o único a ser admitido a intervir em qualquer fase dos 
trabalhos, respondendo para todos os efeitos pela empresa representada. Como 
documento comprobatório será admitido o contrato social da empresa ou 
documento equivalente, credenciamento ou instrumento de procuração. Nos dois 
últimos casos citar o número e o tipo da licitação, bem como o nome da instituição 
licitadora.  
Este documento deverá ser entregue à Comissão de Li citação antes da 
abertura dos envelopes contendo a documentação de h abilitação e as 
propostas comerciais. 
 Assim, deverá estar fora de  qualquer um dos envelopes. Isto porque não faz 
parte da documentação de habilitação e nem da propo sta comercial. 
  
2.4 - As procurações que dão poderes a seus respectivos representantes, caso 
não tenha validade expressa, serão aceitas considerada a validade de 90 dias, 
contados a partir da expedição da mesma.  
2.5 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma licitante.  
2.6 - Poderão participar da presente licitação as empresas cadastradas em órgãos 
ou entidades da Administração Pública, em plena validade, na especialidade 
compatível com o objeto do presente instrumento ou aqueles que atenderem as 
condições para cadastramento até o terceiro dia útil anterior a da ta de 
recebimento das propostas . 
 
3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  
3.1. Os envelopes de habilitação e proposta serão recebidos, impreterivelmente, 
até as 8:00 hs do dia 30 de Agosto de 2010 , até 02/09/2010 as 9:45 hs  no 
seguinte endereço:  
Rua dos Imigrantes, nº 356 – Centro- CEP 88270-000 Nova Trento – SC 
A partir do término do prazo acima estabelecido, não serão mais recebidos 
quaisquer envelopes relacionados com a presente licitação.  
3.2. A comissão de licitação procederá à abertura dos envelopes contendo os 
documentos de “Habilitação”, os quais serão rubricados e examinados pelo(s) 
representante(s) da(s) proponente(s), que se encontrar(em) presente(s) e pelos 
membros da comissão de licitação.  
3.3. A comissão de licitação verificará imediatamente o atendimento às exigências 
do instrumento convocatório e inabilitará, liminarmente, a(s) proponente(s) que não 
tenha(m) correspondido os pressupostos da “Habilitação”.  
3.4. O envelope nº 2 – “PROPOSTA COMERCIAL” da(s) proponente(s) 
inabilitada(s), estará(ão) disponível(is), intacto(s) em seu fecho, para retirada no 



 
 
 SAMAE de Nova Trento em até 30 dias após o resultado final do certame.  
Expirado este prazo, a licitadora eximir-se-á de qualquer responsabilidade com 
relação aos seus conteúdos, bem assim quanto ao seu destino.  
3.5. Na seqüência da abertura dos envelopes n. 1 – “HABILITAÇÃO” e divulgação 
do seu resultado, a comissão de licitação procederá à abertura do(s) envelope(s) 
nº 2 “PROPOSTA”, das proponentes habilitadas , salvo eventual não desistência 
dos prazos recursais por qualquer das proponentes, oportunidade em que se 
aguardarão os prazos descritos na Lei nº 8.666/93.  
 
4. DA RETIRADA DA CARTA CONVITE  
As empresas interessadas em retirar o presente instrumento convocatório deverão 
encaminhar-se ao  Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto Nova Trento, 
sito à Rua dos Imigrantes, nº 356 – Centro- CEP 88270-000 Nova Trento – SC  
ou por meio do endereço eletrônico: http://samae.novatrento.sc.gov.br/ . 
 
5. DO CONTEÚDO E DOS DOCUMENTOS DESCRITOS NO CONVITE  
5.1. As proponentes deverão examinar cuidadosamente todas as instruções, 
condições, documentos-padrão, exigências, leis, decretos, normas, especificações 
e outras referências citadas neste instrumento e/ou em seu(s) anexo(s).  
5.2. Eventuais deficiências no atendimento dos requisitos e exigências para a 
apresentação da documentação de “HABILITAÇAO”, assim como para a 
apresentação da “PROPOSTA COMERCIAL”, serão consideradas de 
responsabilidade exclusiva das proponentes.  
 
6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
6.1. No dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo, as proponentes deverão 
apresentar sua documentação, por intermédio de seu representante legal ou 
procurador, este devidamente credenciado.  
6.2. A documentação será apresentada em língua nacional, digitalizada ou 
expressa de forma legível.  
6.3. O interessado deverá apresentar, separadamente, a DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes fechados por cola ou 
outro método inviolável, grafados na sua parte externa com a seguinte descrição:  
À  
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CONVITE nº. 004/2010  
ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
DATA DA ABERTURA : 02/09/2010      10:00 HORAS  
PROPONENTE: (IDENTIFICAÇÃO DO NOME E CNPJ DO PROPON ENTE)  
À  
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CONVITE nº. 004/2010  
DATA DA ABERTURA : 02/09/2010      10:00 HORAS  
ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL  
PROPONENTE: (IDENTIFICAÇÃO DO NOME E CNPJ DO PROPON ENTE)  
  
 
 
 
 



7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABIL ITAÇÃO – 
EMVELOPE Nº 1  
7.1.1. O envelope nº 01, relativo à documentação, deverá conter, em plena 
validade, os seguintes documentos:  
 
a) Certificado de regularidade do FGTS, expedido pela CEF;  
b) Certidão Negativa de Débitos (CND), para com a Previdência Social- INSS 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Certidão 
de Quitação de Tributos), do domicílio ou sede do licitante.  
OBS.: Para prova de regularidade com a Fazenda Federal, os documentos citados 
poderão ser substituídos pela CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA ou CERTIDÃO 
CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, conforme o caso, 
emitida(s) pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional/Receita Federal do Brasil.  
d) Certidão Negativa de Débito, junto ao Município- CND Municipal da Sede 
Licitante. 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante  
Para fins de comprovação da situação fiscal, a licitante deverá apresentar certidão 
complementar da Procuradoria Geral do Município, na qual seja informada a 
situação de cada uma das notas de débito, nos casos em que a Secretaria 
Municipal de Fazenda tenha emitido Certidão Positiva com efeito de negativa 
apontando:  
I – apenas nota de débito;  
II – nota de débito e processo referente, exclusivamente, a crédito tributário com 
situação fiscal regular.  
Na hipótese acima, a Certidão Positiva emitida pela Secretaria Municipal de 
Fazenda, quando complementada por certidão da Procuradoria da Divida Ativa da 
Procuradoria Geral do Município da sede da licitante informando que todas as 
notas de débito se encontram em situação regular terá efeito de Negativa.  
f) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no CREA, para comprovação da 
prestação , pelo licitante, de serviço compatível ao solicitado nesta licitação. O(s) 
Atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) comprovar a realização de serviços 
de igual teor e dimensão, realizados em prazo semelhante ao previsto neste 
documento, sendo necessária declaração do CONTRATANTE que os serviços 
foram executados rigorosamente dentro dos prazos contratuais estabelecidos.  
A falta da apresentação destes atestados desclassif icará a Proponente.  
g) Declaração, em papel timbrado, do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal, conforme o ANEXOI.  
h)Declaração da Licitante de não haver Fato superveniente  impeditivo à sua 
habilitação. (Anexo V). 
i) Autorização do Representante Legal. 
 
7.1.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração, publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos 
casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua 
consulta.  
A Comissão de Licitação, mediante a apresentação dos originais legíveis, poderá 
autenticar a documentação de habilitação.  
7.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em 
substituição aos documentos requeridos na carta-convite e seus anexos.  



 
7.3. Para certidões emitidas que não tenha, de forma explícita, o prazo de 
validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir 
de suas emissões devendo estar válidas na data de abertura dos envelopes de 
documentos de habilitação.  
7.4. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão:  
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz;  
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.  
7.5. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, comprovadamente, só 
puderem ser emitidos em nome da matriz e vice-versa.  
7.6. Quando o órgão emissor do documento expressamente informar a sua 
abrangência para todos os estabelecimentos da licitante serão aceitos tanto os 
emitidos para a filial quanto para a matriz.  
 
8 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – 
ENVELOPE Nº. 2  
 
8.1 - A Proposta Comercial deverá ser apresentada d a seguinte forma: 
datada, em 02 (DUAS) vias, digitalizadas, impressas em papel timbrado da 
empresa proponente, rubricada em todas as folhas e assinada na última pelo 
responsável, endereçada ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 
Nova Trento 
.  
8.2 - Deverá conter, também, a carta de apresentação da proposta onde conste a 
razão social da empresa proponente, a modalidade e o número da licitação, o valor 
total geral da obra, o prazo de validade da proposta, o nome do responsável da 
empresa proponente que elaborou e firmou a proposta.  
8.3 - Deverá ser elaborado pela empresa proponente e juntado no envelope nº 2 - 
“proposta”, o cronograma físico-financeiro cujos serviços deverão ser 
adequadamente distribuídos em 90 (noventa ) dias consecutivos, contados a partir 
da emissão da ordem de serviço, podendo, tal prazo, ser prorrogado mediante 
acordo entre as partes e desde que seja de interesse do Contratante.  
8.4 - A “proposta” não poderá conter emendas, rasuras ou entrelinhas de forma a 
dificultar o reconhecimento de sua caracterização, consideradas indispensáveis ao 
respectivo julgamento.  
8.5 - O valor total da “proposta” apresentada deverá contemplar todos os custos de 
execução dos serviços, mormente encargos sociais, empregados e todas as 
despesas que incidam sobre os mesmos,materiais (areia), equipamentos, mão-de-
obra, limpeza da obra, taxas, fretes, seguros, impostos e quaisquer outros que 
incidam sobre o mesmo, em moeda nacional, grafado em algarismo e por 
extenso, consignando que será fixo e irreajustável.   
8.6 - Nome e número do banco, agência e conta corrente da empresa para os 
devidos créditos.  
 
9 - DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS  
9.1 - O certame será realizado no dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste 
instrumento, não sendo aceita documentação ou proposta comercial fora deste 
prazo.  
 



9.2 - Caso não haja expediente no SAMAE  no dia previsto para o evento, o 
mesmo acontecerá no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local.  
9.3 - Da Sessão de abertura dos envelopes de habilitação (envelope nº. 1) se 
lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão de Licitação e 
pelos representantes dos licitantes presentes.  
9.4 - Todos os documentos de habilitação serão rubricados pelos representantes 
dos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação.  
9.5 - A Comissão de Licitação, após a abertura dos envelopes relativos à 
documentação de habilitação e das propostas de preços, poderá, a critério próprio, 
suspender a sessão e proceder a análise dos documentos de habilitação e das 
propostas de preço por aquela. Nesse caso, o resultado da primeira fase da 
licitação, conforme o caso, será comunicado aos licitantes diretamente ou 
mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios ou no site 
http://samae.novatrento.sc.gov.br/, no caso de não estarem presentes, todos os 
licitantes, na reunião de abertura dos envelopes de habilitação (1ª fase) e das 
propostas comerciais (2ª. fase), conforme for o caso.  
9.6 - No caso acima, se for a primeira fase da licitação, os licitantes presentes 
deverão rubricar os envelopes lacrados contendo as propostas comerciais, que 
ficarão em poder da Comissão até que seja possível dar continuidade ao certame.  
9.7 - Todos os licitantes serão convocados para a reunião de abertura dos 
envelopes contendo as propostas comerciais. O não comparecimento de qualquer 
dos licitantes à nova reunião marcada para a abertura das propostas comerciais 
não impedirá que ela se realize. 
9.8 - A Comissão de Licitação poderá anunciar o resultado do julgamento da 
habilitação na mesma sessão da primeira fase da licitação e, caso todos os 
licitantes estejam presentes e sendo oportunizada a possibilidade de recurso e 
todos os licitantes deneguem do direito de recorrerem. A segunda fase da licitação 
também poderá ocorrer na mesma sessão da primeira fase. Caso não estejam 
presentes no ato dos resultados todos os licitantes, estes atos serão publicados no 
Diário Oficial dos Municípios (DOM).  
9.9 - Em qualquer circunstância a documentação de habilitação apresentada e a 
proposta comercial de cada licitante (uma via) ficarão em poder da licitadora.  
9.10 - O participante desqualificado na verificação da documentação de habilitação 
não terá a sua proposta comercial aberta, e a mesma será devolvida mediante 
recibo ou consignado tal fato na ata da reunião da primeira fase da licitação.  
9.11 - No caso de empate entre duas ou mais propostas comerciais, a 
classificação se fará por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados.  
9.12- A empresa inabilitada na primeira fase (HABILITAÇÃO) não participará da 
segunda (ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL).  
9.13 - Sagrar-se-á vencedora da segunda fase da licitação o licitante que 
apresentar menor preço global .  
9.14 - Será desclassificado na segunda fase da licitação o licitante que apresentar 
proposta comercial incompatível com as exigências do presente instrumento, 
desde que tal desclassificação não prejudique a finalidade e eficácia do 
procedimento licitatório em razão do excesso de formalismo. 
9.15. É facultada à “comissão”, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveriam constar 
originariamente na habilitação” ou “proposta”.  



9.16 Ultrapassada a fase de “habilitação” e abertas as “propostas”, não caberá 
desqualificar as proponentes por motivo relacionado com a “habilitação”, salvo em 
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após a fase de julgamento.  
 
9.17. Após a fase de “habilitação”, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela “comissão”. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
10.1. O objeto desta licitação será adjudicado à proponente classificada em 
primeiro lugar, com menor valor GLOBAL.  
10.1. A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será notificada 
para celebrar o contrato.  
10.2. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o contrato, dentro 
do prazo previsto para a contratação, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades previstas no item “DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, presentes na Minuta do Contrato. 
 
11 - DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
11.1 - O vencedor do certame será convocado para assinar o Contrato de 
Prestação de Serviços, que deverá assiná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação, e devolvê-lo ao SAMAE de Nova Trento.  
11.2 - O prazo acima estipulado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo convocado durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo SAMAE , ou até mesmo por conveniência 
administrativa da instituição licitadora.  
A direção da obra caberá a profissional habilitado, na forma da legislação vigente 
sobre tributos, trabalho, previdência social, acidentes do trabalho e demais 
contribuições, já que, por cujos encargos, responde unilateralmente, em toda a sua 
plenitude.  
A Empreiteira ficará responsável pelas indenizações, reparos, reposições, 
reconstrução ou qualquer dano que venham a sofrer as propriedades vizinhas, 
veículos ou pessoas, motivadas pela execução da obra. 
 
12. DOS RECURSOS  
12.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela comissão de licitação 
somente serão acolhidos nos termos do capítulo V da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
12.1.1 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1.2 A despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta da Dotação Orçamentária 
do Exercício de 2.010 consignadas na: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : Projeto/Ativ. 15.01.037 -Amp liação e Redimensão da 
Rede de Água da localidade de Ponta Fina Sul 
Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00  Aplicações Diretas- Recursos Ordinários  
Elemento: 4.4.90.24.00.00.00.00  Aplicações Diretas- Recursos Ordinários  
 
13- DO PAGAMENTO 
13.1 O pagamento será realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto -
SAMAE , mensal com a medição em planilha, no prazo de  10 dias após emissão da NF. 
13.2 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. 



13.3 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 
CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para o 
fornecimento dos materiais contratados, constituindo-se na única remuneração devida. 
13.4 O preço estipulado será fixo, não havendo reajuste de qualquer espécie. 
13.5 Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTO ANTECIPADO. 
13.6 No eventual atraso de pagamento por parte do SAMAE, a compensação  financeira 
será a atualização ocorrida entre o ultimo dia para pagamento estabelecido e a data do 
pagamento efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE. 
 
14 -   DAS PENALIDADES 
 
14.1 - O fornecedor que deixar de cumprir as condições estabelecidas no  Convite e 
na Proposta apresentada ou o fizer de modo defeituoso e prejudicial aos interesses do 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO de Nova Trento, sem 
prejuízo das penalidades previstas no Capítulo IV,  Seção II, Artigo 87 da Lei 8.666/93, 
ficará sujeito à aplicação da MULTA, conforme abaixo: 
 
14.1.1- 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, pelo período máximo de 30 dias, 
sobre o valor do material/serviço (ou sobre parcela de material/serviço) quando o 
adjudicatário, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo proposto a 
obrigação assumida, e  
 
14.1.2 - 1,0% (um por cento) ao dia, até o máximo de 10% sobre o valor do 
material/serviço (ou sobre parcela de material/serviço), após  decorridos 30 (trinta) 
dias de atraso, sem manifestação do adjudicatário, ficando assim, caracterizado o 
descumprimento da obrigação assumida, o que dará causa  ao cancelamento da Nota 
de Empenho. 
14.1.3 As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pela falta ou 
descumprimento das disposições legais que regem a execução das obras, serão 
de inteira responsabilidade da Empreiteira, 
 
 
15- DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1 - Os serviços objeto da presente licitação deverão ser realizados 
obedecendo-se rigorosamente às especificações previstas na carta-convite e no 
PROJETO TÉCNICO que será fornecido cópia pelo SAMAE    juntamente com  as 
condições estabelecidas no instrumento do contrato.  
15.2 - Os pedidos de esclarecimentos referentes à licitação deverão ser dirigidos 
por escrito à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, até cinco dias úteis do prazo para 
recebimento da documentação e proposta, podendo ser encaminhado para o 
SAMAE, das 10h às 12h e das 14h às 16h, através do fax-símile (48) 3267 0380. 
Simples esclarecimentos poderão ser obtidos no telefone (48) 3267 0380. 
 
 
 
Nova Trento, 24 de Agosto de 2010 
 
 
 
 
 
Carlos  Henrique Piazza                                     Maria de Lourdes Rover 
Diretor do SAMAE                                               Presidente de Licitação 



 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO I 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ___________________________________ , CNPJ 
n.º. _____________________________, sediada 
__________________________________________, (endereço completo) por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, declara, sob as penas da lei, 
que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem emprega menores de dezesseis anos em trabalho algum, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos – Art. 7º, inciso XXXIII, Constituição 
da República Federativa do Brasil - em cumprimento ao estabelecido no inciso V, do 
Art. 27 da Lei n.º. 8.666/93.  
Assinatura do representante legal da empresa  
 
CPF: ____________________  
RG ____________________  
Nome e cargo:____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  
OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado ou impresso contendo 
as informações do licitante (CNPJ, razão social, telefone, fax, endereço completo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO 

 
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 Carlos Tarcisio 
Battisti, 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 Carta Convite p/Obras e Engenharia  n°. .004/2010. 
Processo n°004/2010., 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 executar os serviços 
especificados no objeto da presente licitação sendo a contratação de empresa  para Serviço 
de hora de caminhão basculante, mão de obra de pedreiro,servente,calceteiro e areia de 
assentamento de tubulação de PVC para execução da ampliação da rede de distribuição 
d'água na Ponta Fina Sul, Norte e Rua Dona Clara. totalizando 7.800 mts. 
Contratação de serviço de retroescavadeira,(periodo de 4 meses) atendendo  a demanda 
daquela localidade  e outras eventualidades caso houver.   
.SUB-CLÁUSULA ÚNICA – Todos os demais dados constantes do Edital do Convite nº 003/2010, 
Processo nº 003/2010, 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 15.01.17.605.13 Projeto/Ativ. 1.037-Ampliação e 
Redimensão da Rede de Água da localidade de Ponta Fina Sul 
Elemento:4.4.90.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas- Recursos Ordinários EXERCÍCIO: 
2010 
CLÁUSULA TERCEIRA – O preço unitário dos produtos na data da abertura das propostas é de: 
Descrição individual dos produtos. 
SUB-CLÁUSULA ÚNICA –A prestação de serviços serão de acordo com o cronograma seguido   
pelo SAMAE  nos meses  da contratação  e serão pagos  mensalmente com a medição em 
planilha, no prazo de  10 dias após emissão da NF. 
no vigéssimo (20º) dia útil do mês conforme data de vencimento na Nota Fiscal. 
CLÁUSULA QUARTA – O presente instrumento terá validade até ----/----/------, devendo ser 
iniciado em ----/----/------., podendo ser feito aditivo por ambas as partes. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas, cláusula terceira ou qualquer outro item 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 SEXTA – 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 SETIMA – 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. 
Carlos Tarcisio Battisti                                    Representante da Contratada 
Diretor do SAMAE 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_____________________________________ _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Nova Trento, ______ de ________________ de ______. 
 
 

À  
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
Rua Dos Imigrantes, nº 356 –  
Centro-  Nova Trento 
 
Prezados Senhores, 
 
  
Pela presente, fica credenciado o Sr. ___________________________________ , 
portador da Carteira de Identidade no ______________ , expedida em ___/ ___/ 
___,pelo _____________, para representar a 
_____________________________________, inscrita no CNPJ sob o no 

____________________ , na Licitação por Convite n o 004/2010, a ser realizada 
em ____/ ____/ _____ , no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto   sito 
à Rua dos Imigrantes, nº 356 – Centro – Nova Trento , podendo para tanto 
praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber 
intimações, oferecer lances, negociar preços, interpor recursos e manifestar-se 
sobre sua desistência.  
Atenciosamente, ] 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________  
Nome:  
Identidade no  

CPF no  

Cargo: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
(DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR DA L ICITAÇÃO) 

 
 
 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
_________________________________________ , CNPJ 
n.º._____________________________________________________, sediada 
_________________________________________________ , (endereço 
completo) por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, declara, sob 
as penas da lei, que a empresa ora representada, tem na pessoa do seu sócio 
administrador, acionista, cotista direto ou indireto plena ciência do cumprimento 
dos subitem 3.1 do edital da presente licitação, declarando, também, que em 
decorrência do Principio da Despersonificação da Pessoa Jurídica a empresa na 
qualidade de licitante não participa de outra empresa seja como pessoa jurídica ou 
como direito de Representação de seus sócios ou acionistas. A presente 
declaração gera efeitos tanto na esfera penal, civil e administrativa, podendo ser 
solicitado a qualquer tempo declaração de sua veracidade.  
 
 
 
 
(a) _____________________________________________  
 
(assinatura do responsável pela empresa)  
Nome e cargo: ____________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel padronizado ou impresso 
contendo as informações da licitante (CNPJ, razão social, telefone, fax, endereço 
completo). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO 

 
 
 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ________________, CNPJ n.º. 
___________________,sediada________________________________________
______________________, (endereço completo) por intermédio de seu representante 
legal, infra-assinado, declara, sob as penas da lei, que CUMPRE PLENAMENTE 
OS REQUISITOS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO exigidos para participação no 
certame CONVITE N.º 004/2010 do Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto de Nova Trento, em conformidade com o art. 22 parágrafo 2º da Lei nº. 
8.666/1993.  
Declara ainda ter plena ciência que a falsa declaração gera efeitos tanto na órbita 
cível como criminal.  
Assinatura do representante legal da empresa  
CPF: ____________________  
RG: ____________________  
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado e entregue junto com a 
carta de credenciamento. (Anexo II ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO VI 
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

 
 
 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO  DO SERVIÇO                           QUANT.   UND      
 
 
01     SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA             600, 00     HS     
02    SERVIÇO MÃO DE OBRA PEDREIRO             360, 00     HS     
03    SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SERVENTE       720,00    HS     
04    SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CALCETEIRO  360,00     HS     
05   SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE        200,00     HS     
06    AREIA P/ASSENTAMENTO CALÇAMENTO    200,00    M³      
07   AREIA P/ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO       300,00     M³      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ME/EPP  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP 

 
 
 
 
 

A empresa ___________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio d e seu representante legal 
o(a) Sr(a)  
__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
________________e do CPF n.º ____________________, DECLARA que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte , em cumprimento 
aos dispositivos do art. 3 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 
e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens 
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo § 4º do art. 3º da mesma Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006. .  
Declara ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, conforme 
disposto no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente 
declaração.  
[Local], ___ de _______________ de 2010.  
 
 
 
 
__________________________________  
[Nome do Representante legal – Cargo] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


