
ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

SAMAE DE NOVA TRENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
CARTA CONVITE Nº 002/2014

PROCESSO Nº 004/2014
EDITAL CARTA  CONVITE Nº 002/2014

O SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, com sede à Rua 
dos Imigrantes, 356 – Centro – CEP: 88270-000 – Nova Trento, Estado de Santa Catarina,
torna público que, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais 
legislações  aplicáveis,  nas  condições  fixadas  neste  edital  e  seus  anexos,  realizará 
processo licitatório na modalidade CARTA CONVITE, sob a forma de julgamento MENOR 
PREÇO GLOBAL.

IMPORTANTE

                  Os interessados nesta licitação deverão encaminhar os dados cadastrais por 
fax, 
 à  Área  de  Licitação  do  SAMAE,  através  do  telefone  (48)  3267-0380   ou  e-mail 
samae@novatrento.sc.gov.br,  para  que  a  mesma possa,  com  antecedência,  obter  sua 
autorização no dia da sessão licitatória. O não encaminhamento, apenas impede que o 
representante esteja presente no dia da sessão,  mas não o impede de participar,  pois 
poderá  encaminhar  sua  proposta  pelos  correios  ou  entregar  no  Serviço  Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

Fazem parte deste Edital os seguintes anexos abaixo relacionados dispostos na seguinte 
ordem:
ANEXO I -  Descrição do Objeto e suas Características;
ANEXO II - Minuta de Contrato;
ANEXO III -Declaração de regularidade;
ANEXO IV -Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO V –Declaração de Fatos Supervenientes;
É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente, desde que 
não
descaracterizem sua finalidade.

CLÁUSULA PRIMEIRA . OBJETO:
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CARTA  CONVITE,  do  tipo  MENOR  PREÇO  GLOBAL,  destinada  a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 
FATURAS  EXERCÍCIO  DE  2014,   EM  CONFORMIDADE  AO  DESCRITO  ABAIXO: 
CARACTERISTICAS: FATURAS DE ÁGUA PRÉ-NOMINADAS E AUTO ENVELOPADAS 
NO FORMATO A-4, PAPEL SULFITE 75GR/M²,IMPRESSÃO DUPLEX 2X1(NA PARTE 
EXTERNA AZUL(LOGOTIPO SAMAE) E PRETO (DEMAIS CARACTERES) E NA PARTE 
INTERNA,  IMPRESSÃO  EM  PRETO  MONOCROMÁTICO,  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES  E  QUANTITATIVOS  DESCRITOS  NO  ANEXO  I  DO  EDITAL”, 
selecionando  propostas  em  conformidade  com  o  disposto  neste  instrumento 
convocatório  e  nos termos da Lei  n.º  8.666/93,  de 21  de junho de 1993,  com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883/94, através da Comissão Permanente de 
Licitação.

O recebimento e a abertura dos envelopes contendo as propostas ocorrerão em sessão 
pública, a ser realizada em:

LOCAL: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Dos Imigrantes, nº 356 Bairro Centro

                      Cep 88270-000 Nova Trento- – SC

DATA: 21/01/2014
HORÁRIO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:45 horas
HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 15:00 horas

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1 Os  documentos  necessários  à  participação  na  presente  licitação  poderão  ser 
apresentados  em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  Cartório 
competente ou por servidor devidamente autorizado pelo Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto de Nova Trento, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 

2  Visando  à  racionalização  dos  trabalhos,  é  necessário  que  a  autenticação  de 
documentos seja solicitada antes da realização da sessão de recebimento das propostas 
em horário de expediente do SAMAE

Para  fins  de  participação,  os  interessados  deverão  apresentar  na  data  aprazada  para 
abertura das propostas, os seguintes documentos:

2.1 – RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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I - declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios, conforme 
modelo constante do Anexo II  deste  Edital,  assinado por  quem de 
direito; 
II - declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato 
superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo constante 
do Anexo III deste Edital, assinado por quem de direito; 
III  -  declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 
(dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou 
menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz  a  partir  de 14 (quatorze anos),  conforme 
modelo constante no Anexo IV deste Edital. 
IV  -  Ato  constitutivo,  estatuto  social,  contrato  social  ou  sua 
consolidação  e  posteriores  alterações  contratuais,  devidamente 
registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por 
ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata 
de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;
V  -  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica 
(CNPJ);
VI- Carta de Credenciamento

2.2 – RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL: 
I - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
II - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND);
III- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei e
IV  -  Apresentar  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  CNDT, 
para comprovação de que a empresa não possui débitos trabalhistas.

2.3 – RELATIVOS À COMPETÊNCIA TÉCNICA:
Apresentar, de empresas públicas ou privadas prestadoras de serviço 
de  água,  energia  elétrica  ou  telecomunicações,  declaração, 
atestado  ,contrato  ou  certidão,  original  ou  com firma  reconhecida, 
acompanhada de Nota Fiscal, que comprove a prestação de serviço 
semelhante  ao  ora  licitado,  em   quantidade  compatível  com  este 
edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
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As propostas serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitação no dia, local e hora 
mencionados no preâmbulo, em uma via, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois 
envelopes distintos, fechados contendo na sua parte externa a seguinte inscrição:

ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 004/2014
DATA DA ABERTURA: 21/01/2014 ÀS 15:00 HORAS
EDITAL CONVITE Nº. 002/2014
“IDENTIFICAÇAO DA EMPRESA”

ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 004/2014
DATA DA ABERTURA: 21/01/2014 ÀS 15:00 HORAS
EDITAL CONVITE Nº. 002/2014
“IDENTIFICAÇAO DA EMPRESA”

3.1 O envelope nº 01 deverá conter:
a) Os documentos descritos na Cláusula Segunda;
b) Se o proponente for representado por procurador deverá juntar procuração 
com poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.

3.2 O Envelope nº 02 deverá conter:
a) A proposta financeira nos termos do presente Edital;

CLAUSULA QUARTA - DO JULGAMENTO
a)  O  julgamento  será  realizado  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação  levando  em 
consideração o MENOR PREÇO GLOBAL;
b) Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos Arts. 42 e 44, 
seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
c) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto no 
art. 3º, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com 
convocação prévia de todos os licitantes.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS
a) É facultado a qualquer proponente formular reclamações e impugnações no transcurso 
das sessões públicas da licitação, para que constem em ata dos trabalhos.

b) Na ata de abertura das propostas, poderão ser registradas observações feitas por parte 
das proponentes. Elas poderão ou não ser levadas em consideração pela Comissão de 
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Licitação para efeito de julgamento. No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a 
partir  da  ata  de  abertura  dos  envelopes  ou  do  conhecimento,  pelas  proponentes  do 
resultado da licitação, qualquer proponente poderá interpor recurso administrativo junto ao 
licitador.
c) Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109 §6º da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações.
d) Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos em face da preclusão da 
faculdade processual.

CLÁUSULA SEXTA -  DO  PRAZO  PARA ASSINATURA DO  CONTRATO,  INÍCIO  DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PENALIDADES.
a) O Licitante vencedor fica obrigado a assinar o contrato de prestação de serviços na data 
da homologação da presente licitação, sob a pena de decair o direito a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Lei 8.666/93 e 8.883/94.
b) O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item 
6.1.
c)Se na data da homologação, o licitante vencedor não iniciar a prestação dos serviços, a 
administração  convocará  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem de classificação,  para 
virem assinar o contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital ou 
então  revogará  a  licitação,  sem  prejuízo  da  aplicação  da  pena  multa,  no  valor 
correspondente  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  cotado  na  proposta  financeira  para 
prestação dos serviços,  mais as penas previstas no art.  87 da Lei  8.666/93, e demais 
legislação aplicável.

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será feito de acordo com as entregas do objeto licitado, sempre até o dia 5º 
5º  dia  útil  apos emissão,  mediante  a  apresentação de nota  fiscal  de  serviço com seu 
devido aceite. 

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todos os serviços licitados deverão ser entregues no Serviço Autônomo Municipal de 
Água  e  Esgoto  de  Nova  Trento/SC,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  a  contar  do 
recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento  pela(s)  adjudicatária(s);  Deverá  vir 
acompanhado de laudo do fabricante atestando a sua autenticidade 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A presente despesa correrá por conta da dotação orçamentária correspondente, referente 
ao exercício de 2014
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CLÁUSULA DÉCIMA - ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
a) Caberá a Comissão Permanente de Licitação:

• Receber  os  envelopes  de  “Documentação  e  Proposta”  na  forma 
estabelecida neste Edital;
• Proceder à abertura dos envelopes contendo a “Documentação”, que 
será rubricada por todos os presentes, folha por folha;
• Examinar  a  documentação  nos  termos  deste  Edital,  inabilitando  a 
apresentada  de  maneira  deficiente  ou  incompleta.  Neste  caso,  o  envelope  nº  02 
“Proposta, fechado e rubricado por todos os presentes, será devolvido ao interessado 
após a homologação do julgamento final do objeto deste Edital”;
• Uma vez abertos os envelopes de “Documentação, após terem sido 
julgados  habilitados  ou  inabilitados  os  concorrentes,  na  mesma  sessão  pública,  a 
Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo as 
propostas dos concorrentes habilitados,  determinando que sejam lidas  e  rubricadas 
pelos  presentes.  Neste  momento  os  envelopes  contendo  as  “Propostas”  dos 
concorrentes inabilitados serão devolvidos as empresas desclassificadas;
• Lavrar  atas  circunstanciadas  das  sessões  da  licitação,  que  serão 
assinadas  pelos  membros  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  e  por  todos  os 
licitantes presentes, independentemente de terem sido julgados habilitados ou não;
• A  Comissão  Permanente  em  qualquer  fase  da  licitação  poderá 
promover diligências, visando esclarecer ou completar a instrução do processo; e,
• Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste 
Edital, baseada nas ofertas dos demais licitantes.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O  Contratante  se  reserva  o  direito  de  rescindir  o  contrato,  independentemente  de 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

a) quando a contratada falir, for dissolvida ou apresente superveniente incapacidade 
técnica;

b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da 
contratada e desobediência de determinação da fiscalização e/ou supervisão;

c) quando a contratada transferir o contrato, no todo ou em parte, quaisquer empresas 
sem expressa anuência do contratante;

d) quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo contratante, pelo 
prazo de 30 (trinta) dias.

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens anteriormente 
relacionados,  implicará  a  apuração  de  perdas  e  danos  e  a  aplicação  das  demais 
penalidades legais cabíveis.

Demais hipóteses rescisórias mencionados nos Arts. 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a)  Não  serão  consideradas  as  propostas  que  deixarem  de  atender  quaisquer  das 
disposições do presente Edital;
b) Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentos e 
propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento.
c) Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou quaisquer outros documentos;
d) Só terá direito a usar a palavra, rubricar propostas, apresentar reclamações ou recursos, 
assinar  as  atas  e  contratos,  os  licitantes  ou  seus  representantes  credenciados  e  os 
membros da Comissão Permanente de Licitação.
e)  Uma  vez  iniciada  a  abertura  dos  envelopes  relativos  a  documentação,  não  serão 
admitidos participantes retardatários;
f)  A inabilitação do licitante  em qualquer  das  fases do  procedimento  licitatório  importa 
preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.
g)  Os  documentos  retirados  dos  envelopes  para  o  julgamento  da  habilitação  serão 
rubricados  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação  e  pelos  representantes  ou 
procuradores das empresas licitantes. O procedimento será repetido quando da abertura 
das propostas.
h) Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando 
então prevalecerá este prazo
i) Ao Diretor do SAMAE fica assegurado o direito de no interesse do Município, revogar ou 
anular a presente Licitação, conforme lhe faculta o art. 49, da Lei Federal nº. 8.666/93.
j)  O  contrato  a  ser  assinado  com  o  vencedor  da  presente  Licitação  deverá  contar, 
obrigatoriamente,  com as  hipóteses  de  rescisão  de  contrato  previstas  pelo  art.  78  da 
legislação atinente.
k)  Qualquer  dúvida  oriunda  da  contratação  a  ser  realizada,  será  dirimida  no  Foro  da 
Comarca de de São João Batista
L).  Para  dirimir  quaisquer  dúvidas,  o  proponente  poderá  entrar  em  contato  com  a 
Comissão de Licitação, através do Fax (48) 3267-0380, durante o período das 10h às 12h 
e  das  14h  às  16h,  de  segunda-feira  à  sexta-feira  ou  pelo  e-mail: 
samae@novatrento.sc.gov.br.
M). Não  haverá,  em  hipótese  alguma,  PAGAMENTO ANTECIPADO  do  material  a  ser 
fornecido pelo preponente vencedor.
N). Os casos omissos serão submetidos ao parecer da ASSESSORIA JURIDICA. 

Nova Trento, 13 de Janeiro de 2014
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Carlos Tarcisio Battisti                                                 Maria de Lourdes Rover
Diretor do SAMAE                                                          Presidente Licitação

ANEXO I

OBJETO:  “.”CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA PARA PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE 
IMPRESSÃO DE FATURAS EXERCÍCIO DE 2014,  EM CONFORMIDADE AO DESCRITO 
ABAIXO:  CARACTERISTICAS:  FATURAS  DE  ÁGUA  PRÉ-NOMINADAS  E  AUTO 
ENVELOPADAS NO FORMATO A-4, PAPEL SULFITE 75GR/M²,IMPRESSÃO DUPLEX 
2X1(NA  PARTE  EXTERNA  AZUL(LOGOTIPO  SAMAE)  E  PRETO  (DEMAIS 
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CARACTERES) E NA PARTE INTERNA, IMPRESSÃO EM PRETO MONOCROMÁTICO, 
CONFORME  ESPECIFICAÇÕES  E  QUANTITATIVOS  DESCRITOS  NO  ANEXO  I  DO 
EDITAL

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITE
M

QUANT. UNID
.

ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT. MAX. 
PREVISTO 

VALOR 
TOTAL MAX. 
PREVISTO

1 40.000 UN FATURAS DE ÁGUA PRÉ-NOMINADAS 
E  AUTO  ENVELOPADAS  NO 
FORMATO  A-4,  PAPEL  SULFITE 
75GR/M²,IMPRESSÃO  DUPLEX 
2X1(NA  PARTE  EXTERNA 
AZUL(LOGOTIPO  SAMAE)  E  PRETO 
(DEMAIS CARACTERES) E NA PARTE 
INTERNA,  IMPRESSÃO  EM  PRETO 
MONOCROMÁTICO

R$ 0,25 R$ 36.000,00

a) Os  preços  propostos  serão  fixos  e  irreajustáveis,  onde  já  estarão 
inclusos o transporte até os locais de destino, mão de obra  agregada, 
todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
para-fiscais e eventuais isenções),  leis sociais,  administração, lucros e 
qualquer  despesa,  acessória  e/ou  necessária,  não  especificada  neste 
Edital;

b) Prazo de entrega: imediata (10 dias);
c) Validade mínima da proposta: 60 (sessenta) dias.
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ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO  Nº  0XX/SAMAE/NT 
“CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 
FATURAS  NO  EXERCÍCIO  DE  2014”,  QUE 
CELEBRAM  ENTRE  O  SAMAE  DE  NOVA 
TRENTO E A EMPRESA ........................................ 

CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°002/2014
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 004/2014
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

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,  n°356  –  Centro  –  Nova  Trento  –  Sc,  inscrito  no  CNPJ sob  o  n° 
95.785.267/0001-48, 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  condições  estabelecidas  no  Edital  Carta  Convite  p/ 
Compras e Serviços n° 002/2014...........  Processo n°004/2014,  e  proposta apresentada 
pela empresa licitante, bem como às normas da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, 
republicada em 06/07/1994 e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – O presente Contrato tem por objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 
FATURAS  EXERCÍCIO  DE  2014,   EM  CONFORMIDADE  AO  DESCRITO  ABAIXO: 
CARACTERISTICAS: FATURAS DE ÁGUA PRÉ-NOMINADAS E AUTO ENVELOPADAS 
NO FORMATO A-4, PAPEL SULFITE 75GR/M²,IMPRESSÃO DUPLEX 2X1(NA PARTE 
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EXTERNA AZUL(LOGOTIPO SAMAE) E PRETO (DEMAIS CARACTERES) E NA PARTE 
INTERNA,  IMPRESSÃO  EM  PRETO  MONOCROMÁTICO,  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL  conforme 
especificações referenciados na Carta Convite nº 002/2014

PARAGRAFO PRIMEIRO: ACRESCIMOS E SUPRESSÕES – A CONTRATADA  obriga-se 
a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo dos serviços no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: -  DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  A prestação dos 
serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as disposições constantes 
dos documentos adiante enumerados, que integram o processo Licitatório Nº 004/2014 na 
modalidade  CV  nº  002/2014,  que  independentemente  de  transcrição,  fazem  parte 
integrante e complementar deste Contrato, no que não o conflitarem.
a) edital de Carta Convite nº 002/2014 de 21/01/2014 e Anexos;
b) Proposta e documentação que o acompanham, firmados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: Todos os serviços licitados deverão ser entregues 
no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento/SC, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.
PARAGRAFO PRIMEIRO:  A critério  da CONTRATANTE,  segundo as necessidades do 
serviço, o prazo determinado nesta Cláusula poderá ser alterado, obedecidas às condições 
previstas  pela  Lei  8.666/93,  observadas  as  alterações  posteriores  referendadas  pelo 
Prefeito Municipal.
PARAGRAFO  SEGUNDO:  O  presente  Contrato  vigorará  a  partir  da  assinatura  deste 
instrumento,  até  o  cumprimento  total  do  objeto  licitado,  em  conformidade  com  a  Lei 
8666/93 e suas alterações posteriores, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo por 
mais 4 anos.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela 
execução  dos  serviços  efetivamente  prestados  a  importância  total  de   R$  0,00 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 5º 
(quinto) dia útil contados da data de apresentação da fatura correspondente, devidamente 
acompanhada do Certificado de Aceitação emitido pelo setor competente d o SAMAE de 
Nova Trento.

CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO: A despesa com a execução do presente Contrato 
correrá no presente exercício,  de 2014 na conta de sua respectiva dotação orçamentária: 
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CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
I  -  responder pelas ações e omissões de seus fornecedores assim como por ações e 
omissões de seus próprios diretores e empregados. Nenhuma disposição deste Contrato 
criará  uma  relação  contratual  entre  qualquer  subfornecedor/subcontratado  e  o 
CONTRATANTE,  para  pagar  ou  fazer  com  que  sejam  pagos  quaisquer  dos  referidos 
subcontratados;
II -  arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou 
securitárias,  devidas  fora  ou  dentro  do  Brasil,  incidentes  sobre  os  bens  objeto  deste 
Contrato;
III -  garantir que o material seja entregue no prazo;
IV  -   transportar  adequadamente  o  material  até  o  local  de  entrega  de  acordo  com a 
solicitação da Secretaria de Administração, dentro do prazo solicitado contados a partir da 
emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO;
V  a  existência  e  atuação  da  fiscalização  do  CONTRATANTE  em  nada  restringe  a 
responsabilidade  única,  integral  e  exclusiva  da  CONTRATADA em relação  ao  material 
fornecido.

CLAUSULA SETIMA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização para prestação dos serviços 
será exercida por um representante da CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, 
devidamente  designado  pelo  Diretor  do  Samae,  cabendo  a  CONTRATADA  custear 
quaisquer despesas pertinentes a este serviço, inclusive a contratação para a realização 
da fiscalização.
PARAGRAFO  PRIMEIRO  - RESPONSABILIDADE  DA  CONTRATADA:  Cabe  à 
CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao 
objeto do Contrato, sem que disso decorra quaisquer ônus para a CONTRATANTE, não 
implicando  a  atividade  da  fiscalização  em  qualquer  exclusão  ou  redução  da 
responsabilidade  da  CONTRATADA  ,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer 
irregularidade e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade a CONTRATANTE 
ou de seus agente prepostos.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  : Constituem motivo para rescisão 
do presente Contrato o não cumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, desídia, 
força maior e determinação legal impeditiva ou ordem superior.
PARAGRAFO  PRIMEIRO:  Ficará  o  presente  Contrato,  rescindido  de  pleno  direito, 
independentemente de interpelação judicial  ou extrajudicial,  em qualquer dos seguintes 
casos:
a) Falência ou liquidação da CONTRATADA;
b) Incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda fusão da mesma 
com outra empresa, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE;

c) Extinção da CONTRATADA.
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PARAGRAFO SEGUNDO: O presente Contrato poderá ainda ser rescindido, sem qualquer 
ônus, por conveniência administrativa da CONTRATANTE, mediante notificação com prazo 
de 30 (trinta) dias, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 
recebimento, ficando a CONTRATANTE desobrigada de pagamento à CONTRATADA de 
qualquer indenização por esse ato. 

CLAUSULA NONA – DA MULTA CONTRATUAL:  A infração a quaisquer das avenças 
consignadas neste Contrato importa na multa contratual de 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor global deste instrumento, independentemente de ação a reparos e danos 
ocasionados à parte ofendida, incorrendo ainda, o culpado ao pagamento de todas as 
despesas que se  fizerem necessárias às  demandas judiciais,  como custas,  honorários 
advocatícios e demais cominações legais.

CLAUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: O presente Contrato poderá ser 
alterado:
Unilateralmente pela CONTRATANTE , quando:
a) Houver modificação de suas especificações, para melhor adequação aos seus objetivos;
b) Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos 
ou diminuição quantitativa de seu objeto;
II) Por mútuo acordo das partes quando necessário ao ajuste do modo de prestação de 
serviços, mediante laudo técnico conclusivo sobre a inaplicabilidade dos termos originários.
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LICITAÇÃO: O presente Contrato reger-se-á pelos 
critérios da Lei nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Para dirimir todas as questões oriundas do 
presente Contrato é competente o Juízo da Comarca do Município de São João Batista – 
SC.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 
o presente Contrato, em três vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado 
conforme segue assinado pelas partes, pelas testemunhas, dele extraindo-se as cópias 
necessárias para sua aprovação e execução.

Nova Trento, 13 de Janeiro de 2014
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_________________________                                           __________________________
        CONTRATANTE CONTRATADA
       Diretor do SAMAE                                                       Representante da Contratada
      

TESTEMUNHAS:

_____________________________________      ___________________________________________
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ANEXO III

CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°002/2014
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 004/2014
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

(Modelo – deve ser emitido em papel timbrado que contenha a denominação ou razão social da empresa 
participante, inclusive com o número do seu CNPJ) 

CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°002/2014
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 004/2014
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

       Eu  ................................................  (nome  completo),  representante  legal  da 
empresa ............................................................................... (nome da pessoa jurídica), declaro, sob as penas da 
lei, que, nos termos da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999 que alterou dispositivos da Lei n°8.666, de 16 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, que nossa empresa, encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do 7º da Constituição  da 
Republica 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 a presente.

(Local e Data)

(Identificação, assinatura e carimbo do representante legal da empresa)
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ANEXO IV

CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°002/2014
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 004/2014
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente, credenciamos o(a) Sr(a). ___________________, portador da Cédula de
Identidade sob nº. _________________ e CPF sob nº. _______________, a participar do procedimento 
licitatório, sob a modalidade Carta Convite, nº. 002/2014 instaurado por esse Instituto.
Na qualidade de representante legal da empresa ________, outorga-se ao (à) acima
credenciado(a), dentre outros poderes, o de praticar atos pertinentes ao certame em nome da licitante, 
inclusive, para receber intimação e desistir de interpor recursos e manifestar-se oficialmente em nome da 
empresa licitante.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

____________,______de______________de____________
(Data da abertura da Proposta)

________________________________________________

Assinatura devidamente identificada do representante legal
da empresa proponente.

ANEXO V
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CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°002/2014
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 004/2014
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

                 Empresa,  .....................................................................................................................,   
                                                   
 (CNPJ) ............................................................................................,sediada (endereço completo)  

...................................................................................................................., Declara, sob as penas

 da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores).

................................................,............... de .............................. de 2014.

.................................................................
Nome completo de declarante

.........................................
N° do R.G: do declarante

............................................
N° do CPF: do declarante

............................................................
Assinatura do declarante


	CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
	CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°002/2014
	TESTEMUNHAS:
	_____________________________________	     ___________________________________________
	CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°002/2014
	CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°002/2014
	CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°002/2014
	CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°002/2014


