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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE 
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO – SANTA CATARINA. 
 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA  COM CAPACIDADE DE 105M³ E CONSTRUÇÃO DE DOIS FILTROS 
LENTOS,COM OBJETIVO  DE AMPLIAÇÃO  E  MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO 
TRTAMENTO DE ÁGUA DA ETA-2  BAIRRO TIROL, DISTRITO DO 
CLARAIBA/NOVATRENTO/SC. 
 
1 – INTRODUÇÃO:  
 
A Estação de Tratamento de Água- ETA-2, do Distrito do Claraiba, foi construída para 
atender 180 ligações, no entanto atualmente estão sendo atendidas 255 ligações de água. Esta 
elevada media de crescimento anual se deve à industrialização local e consequentemente  a 
chegada de novos moradores pela demanda de novos empregos. 
 A ETA-2 é do tipo filtração lenta, composto por  duas unidades filtrantes com capacidade de 
filtrar até 1,5l/s (129,6m³/dia) e em seguida  a água passa por um sistema de desinfecção por 
meio de hipoclorito, evitando assim a passagem de organismos patogênicos  para a rede de 
distribuição, armazenada em reservatório apoiado circular em concreto com capacidade até 
50m³. 
Atualmente a qualidade da água bruta, em dias chuvosos  vem sofrendo  elevada precipitação,  
na turbidez e cor  ficando  acima do limite da capacidade do tratamento através de filtração 
lenta.  
Para sanar tais problemas, a Administração do SAMAE contratou projeto de engenharia onde 
foi desenvolvido o projeto  para  Construção de mais um reservatório e construção de dois 
filtros lentos para a melhoria da eficiência do tratamento de água para aquela comunidade 
 
2 - OBJETIVO: 
 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA  COM CAPACIDADE DE 105M³ E CONSTRUÇÃO DE 
DOIS FILTROS LENTOS,COM OBJETIVO  DE AMPLIAÇÃO  E  MELHORIA DA 
EFICIÊNCIA DO TRTAMENTO DE ÁGUA DA ETA-2  BAIRRO TIROL, DISTRITO 
DO CLARAIBA/NOVATRENTO/SC. CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL E 
PROJETO BASICO. 
 
 
3 – JUSTIFICATIVAS: 
 
 A degradação da natureza com a remoção de vegetação, novos loteamentos  bem com 
abertura de estrada, sem controle e monitoramente  pelos órgão na proibição de tais ações é 
um dos fatores,que  poderão acarretar em elevar o grau de purezas das águas de mananciais  
de captação de água para tratamento de consumo humano. 
             Outro fator são  as exigências da nova portaria de qualidade de água, portaria nº 2814 
de 2011, a qual restringe mais a qualidade de água para consumo humano e com a qualidade 
da água bruta já existente na Estação de Tratamento do Distrito do Claraiba. 
            A Construção conforme projeto  de engenharia na ETA-2  é uma necessidade para 
garantir  o abastecimento e qualidade da água para a população daquela localidade que vem 
crescendo anualmente . 
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Materiais e serviços: Os materiais utilizados na obra deverão ser de primeira qualidade e que 
atendam as especificações das Normas Brasileiras. O SAMAE de NOVA TRENTO poderá 
solicitar a substituição de todo ou parte dos materiais que julgar não adequado à obra. O 
concreto deverá ser usinado, com aditivos. Deverão ser tirados corpos de prova de pelo menos 
dois por concretagem. Os resultados do teste de ruptura dos corpos de prova deverão ser 
apresentados, após o tempo de cura. 
O aço deverá ser com bom aspecto, limpos e sem oxidação. As barras de aço deverão vir para 
o canteiro sem dobras e deverão ser mantida cobertas para evitar oxidação. 
As formas serão em madeira (tábuas para caixaria). Deverão ser escoradas de forma e evitar a 
deformação durante a concretagem.  
Qualquer deformação nas paredes por falta de escoramento deverá ser reparado as custas da 
contratada. 
A impermeabilização deverá ser realizada com produto semi-flexível, pré-aprovado pelo 
SAMAE e a sua aplicação deverá ser pela própria empresa contratada ou por empresa sub-
contratada com anuência do SAMAE.  
A impermeabilização deverá ser realizada em toda a área interna das unidades. 
 
Para o afastamento da ferragem  deverá ser utilizada espaçadores específicos que garanta tal 
afastamento. 
 
A obra será considerada concluída depois de realizada toda a limpeza referente a mesma, com 
todos os itens executados e após o teste de impermeabilização. 
 
O engenheiro responsável técnico pela obra, de parte da empresa contratada deverá fazer 
visitas no mínimo duas vezes por semana com anotação no diário de obras das decisões e 
encaminhamentos dados ao bom andamento da obra.  
 
O livro do diário de obras deverá ficar na obra e ser anotado diariamente o andamento da 
obra, devendo ser disposto na obra pela empresa contratada. 
 
Junto a obra deverá ser fixada a placa de obra do responsável técnico conforme exigência do 
CREA(SC). 
 
Todo o material hidráulico e meio Filtrante será fornecido pelo SAMAE. 
 
O SAMAE poderá solicitar a empresa para o início de etapas ou partes da obra não iniciada 
ou então solicitar aceleração de parte da obra caso não esteja sendo seguido o cronograma 
aprovado. 
 
Demais casos serão resolvidos entre a empresa contratada e SAMAE de NOVA TRENTO. 
 
4 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
O prazo de execução das unidades não poderá ultrapassar a 120 dias corridos, contados do 
recebimento da ordem de serviço expedida pelo SAMAE, e 30 dias para entrega de materiais, 
salvo justificativa plausível como a ocorrência de chuvas por longo período, ou questões de 
não entrega de materiais hidráulicos os quais serão fornecidos pelo SAMAE. 
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5 – PAGAMENTO: 
 
O pagamento para aquisição de materiais , como  a execução de obras, será realizado a 
intervalos de 30 dias, após emitida a medição da obra, aprovado pelo SAMAE. A empresa 
emitirá nota fiscal/fatura e entregue ao SAMAE o qual fará o pagamento em 5 dias  após a 
entrega da nota fiscal/fatura. 
 
A primeira medição será realizada 30 dias após início das obras, e as demais medições 
seguindo o prazo de 60/90 e 120 dias com a obra concluída. 
Não será feira em nenhuma hipótese adiantamento no pagamento. 
 
6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
  
As empresas interessadas em  participar do LOTE DE SERVIÇOS deverão apresentar os  
seguintes  documentos para comprovar suas qualificações técnicas: 
  
6.1 – Certificado de registro da empresa junto ao CREA-SC, atualizado; 
6.2 – Certificado de registro do profissional junto ao CREA-SC, atualizado; 
6.3 – Acervo técnico do profissional, com registro no CREA, que executou Reservatório de 
concreto com dimensão de pelo menos 50 m³, fazendo parte além de escoramento, 
concretagem. 
 
7- DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
 A empresa contratada deverá além da mão de obra especializada fornecer todos os 
materiais necessários a boa execução dos serviços, com exceção dos materiais hidráulicos e 
meio filtrante, devendo serem previamente aprovados pela fiscalização do SAMAE de NOVA 
TRENTO. 
 Deverá fazer parte dos preços, todos os impostos, taxas, etc que incidirem sobre os 
serviços.  
 
 A segurança da obra ficará de inteira responsabilidade da empresa contratada. O 
SAMAE de NOVA TRENTO poderá solicitar EPI complementar se assim julgar necessário. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº1/2014 
 

LICITAÇÃO Nº 1/2014 TP 
PROCESSO Nº 10/2014 
PROTOCOLO 118/2014 

 
 

. 
 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1 O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE de Nova 
Trento - SC, torna público, que se encontra aberta a licitação na modalidade de “TOMADA 
DE PREÇOS” Nº1/2014, tipo de licitação MENOR PREÇO POR LOTES, que será 
processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação. 
 
1.2 - Os envelopes nº. 1 “Documentação” (contendo a documentação citada na seção 3) e nº 2 
“Proposta Comercial” deverão ser entregues na Rua Dos Imigrantes, nº 356 Centro –  Nova 
Trento-SC até as 10: 00 horas do dia 18 de Agosto de 2014. 
 
1.3 - O início de abertura dos envelopes nº. 1 “Documentação”, ocorrerá as 10:00 horas do dia 
18 de Agosto de 2014, na Rua Dos Imigrantes, nº 356, Centro, Nova Trento- SC. A abertura 
do envelope nº. 2 “Propostas Comerciais” no mesmo dia, caso todos os participantes 
estejam presentes e condicionada a desistência expressa de interposição de recurso de 
que trata o artigo 109, inciso I da Lei Federal 8666/93, por parte dos participantes. 
 
1.4 - Os interessados em participar deste certame poderão examinar gratuitamente o edital e 
seus anexos, nos dias úteis, das 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:30 hs, no Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE devendo adquiri-lo até 05 (cinco) dias 
úteis anteriores à data marcada para entrega dos envelopes nesta autarquia. 

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

 
2. - OBJETO 
 
2.1 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA  COM CAPACIDADE DE 105M³ E CONSTRUÇÃO 
DE DOIS FILTROS LENTOS,COM OBJETIVO  DE AMPLIAÇÃO  E  MELHORIA 
DA EFICIÊNCIA DO TRTAMENTO DE ÁGUA DA ETA-2  BAIRRO TIROL, 
DISTRITO DO CLARAIBA/NOVATRENTO/SC. CONFORME PROJETOS 
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ARQUITETÔNICOS  E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO- DESCRITOS NO 
EDITAL DE LICITAÇÃO. 
 
2.2 A duração do contrato será de 30 dias para Autorização de Fornecimento dos 
Materiais e no máximo 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da Emissão da Ordem 
de Serviço para a execução das Obras. 
 
 
3 – DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 DAS RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1.1 Será vedada a participação da empresa: 
 
3.1.1.1 Com falência ou concordata decretada; 
 
3.1.1.2 Declarada inidônea, por ato do poder público; 
 
3.1.1.3 Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha participação 
direta ou indireta com o licitante. 
 
3.1.1.4 Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 
 
 
3.2 INSTRUÇÕES DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA. 
 
3.2.1 - As proponentes deverão entregar, até a data, hora e local mencionados no item 1.2 
deste edital, 02 (dois) ENVELOPES distintos e fechados, sendo o primeiro (Nº. 01) referente 
a “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” e o segundo (Nº. 02) referente a “PROPOSTA 
COMERCIAL”. 

 
3.2.2. - Nos Envelopes deverão constar: 
 
 
 
ENVELOPE Nº. 01: TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014 
PROCESSO Nº 10/2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
SAMAE DE NOVA TRENTO/SC . 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO 
DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA  COM CAPACIDADE DE 105M³ E 
CONSTRUÇÃO DE DOIS FILTROS LENTOS,COM OBJETIVO  DE AMPLIAÇÃO  
E  MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO TRTAMENTO DE ÁGUA DA ETA-2  BAIRRO 
TIROL, DISTRITO DO CLARAIBA/NOVATRENTO/SC. CONFORME PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS  E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO- DESCRITOS NO 
EDITAL DE LICITAÇÃO. 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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PROPONENTE: ______________________________________ 
 
 
ENVELOPE Nº. 02: TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014 
PROCESSO Nº 10/2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
SAMAE DE NOVA TRENTO/SC . 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO 
DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA  COM CAPACIDADE DE 105M³ E 
CONSTRUÇÃO DE DOIS FILTROS LENTOS,COM OBJETIVO  DE AMPLIAÇÃO  
E  MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO TRTAMENTO DE ÁGUA DA ETA-2  BAIRRO 
TIROL, DISTRITO DO CLARAIBA/NOVATRENTO/SC. CONFORME PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS  E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO- DESCRITOS NO 
EDITAL DE LICITAÇÃO. 
PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: ______________________________________ 
 
 
3.3 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO – ENVELOPE Nº. 01 
DOCUMENTAÇÃO 
 
3.3.1 Esta licitação está aberta a todos concorrentes, que se enquadrem no ramo de atividade 
pertinente ao objeto da Tomada de Preços, cadastrados, com CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL expedido por esta autarquia, ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, e que atenderem 
todos os requisitos do presente edital e comprovarem as seguintes condições: 
 
3.3.1.1 Habilitação Jurídica: 
 
a) Conforme o tipo da sociedade da proponente: 
a.1) Registro Comercial, no caso de firma individual; 
a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de sociedade 
comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhados da ata arquivada da Assembléia 
da última eleição da Diretoria. 
a.3) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou Sociedade 
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente. 
 
b) Documento de Identificação dos administradores das empresas proponentes, e dos diretores 
no caso das sociedades anônimas. 
 
c) Certificado de Registros Cadastral expedido pelo SAMAE guardada a conformidade com o 
objeto da presente licitação e dentro do prazo de validade. 
 
3.3.1.2 Quanto à Regularidade Fiscal: 
 
a) Certidão Regularidade de Débito com Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com 
validade na data da apresentação. Será aceita cópia sem autenticação do CRF obtida através  
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da INTERNET, válida na data da apresentação cuja autenticidade será verificada através do 
site: www.dataprev.gov.br. 
 
b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal, 
com validade na data da apresentação. Será aceita cópia sem autenticação do CRF obtida 
através da INTERNET, válida na data da apresentação cuja autenticidade será verificada 
através do site: www.caixa.gov.br. 
 
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, com validade na data da apresentação, em 
caso de cópia devidamente autenticada.  
 
e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual da sede da Licitante, 
 
f) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal da sede da Licitante, 
 
g) Declaração de regularidade junto ao Ministério do Trabalho, em cumprimento ao disposto 
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no 
ANEXO III a este Edital. 
 
h) Declaração, por escrito, do licitante que aceita todas as exigências do Presente EDITAL, 
bem como que se submetem todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e Lei 9.648/98, e 
não possuir fato impeditivo a habilitação, conforme modelo constante no ANEXO IV a este 
Edital. 
i) Certidão Negativa Débito Trabalhista 
 
j) Os documentos que forem emitidos via digital (via Internet) serão considerados como 
originais. 
 
l) ) Os documentos que não constarem o prazo de validade fixado serão considerados 60 
(sessenta) dias a partir da data de emissão dos mesmos. 
 

3.3.1.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação do 
certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
3.3.1.4  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação. 

3.3.1.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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3.3.1.6 – QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Para os licitantes que pretendem participar do LOTE DE SERVIÇOS, previsto ao Anexo I desde 
Edital, a qualificação técnica deverá ser comprovada por documentos que comprovem a 
execução dos serviços objetos do edital, mediante a apresentação de: 

 
3.3.1.6.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA - Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado, sede da Licitante, atualizado. 
 
3.3.1.6.2 Certidão de Registro no CREA do engenheiro responsável, com validade na data de 
apresentação 
 
3.3.1.6.3 Declaração da empresa licitante assinado pelo seu representante técnico, de que 
vistoriou o local e tomou conhecimento de todas as informações necessárias à execução dos 
serviços objeto da licitação. É obrigatório o conhecimento, pela Licitante, das características 
da obra a ser executada, devendo o mesmo apresentar, juntamente com os documentos de 
habilitação, no envelope “Documentos para Habilitação”, declaração de que tem pleno 
conhecimento da mesma, nos termos do ANEXO II. 
 
3.3.1.6.4  A visita técnica deverá ser realizada até, 03 (três) dias antes da abertura do processo 
licitatório, pelo(s) responsável (is) técnico(s) da proponente, detentor (es) dos atestados 
apresentados para qualificação técnica. Essa visita será acompanhada de representantes do 
SAMAE. 
 
3.3.1.6.5 Um ou mais Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, especificando que a empresa licitante já tenha construído obra com 
característica semelhante de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ao objeto 
desta licitação, contendo, em seu corpo, a razão social, endereço completo e CNPJ/MF da 
empresa fornecedora do atestado, bem como data, assinatura e identificação do assinante. O 
atestado deverá vir obrigatoriamente acompanhado de CAT Emitido pelo CREA.  Todos os 
atestados deverão se referir às obras concluídas, especificando as obras executadas, o prazo da 
execução das obras e se foram executadas nos prazos previstos contratualmente. 
 
3.3.1.6.6 O proponente deverá comprovar que possui, em seu quadro permanente, até a data 
da entrega da proposta, engenheiro detentor de acervo técnico Registro no CREA, de ter 
executado Reservatório de concreto , com características semelhantes às especificadas no 
Anexo I, que representam as exigências mínimas e exclusivas das parcelas de maior 
relevância técnica e de valor significativo do objeto licitado, de conformidade com o Termo 
de Referência. 
 
 
3.3.1.7 – QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
3.3.1.7.1 Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da participante com data não superior a 60 (sessenta) dias da apresentação da 
documentação. Fica facultada à CPL, a exigência da certidão supra, no seu original, quando 
pairarem dúvidas sobre o documento. 
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4 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE NÚMERO 2 - PROPOSTA 
 
 
4.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada, em 01 (uma) via original, datilografada ou 
digitada, redigida em idioma nacional, rubricada em todas as suas páginas, sem emendas, 
entrelinhas ou rasuras, carimbadas e assinadas por representante legal da proponente e pelo 
engenheiro responsável. 
 
4.2 - Os preços ofertados devem ser expressos em real (R$), com duas casas decimais, 
indicando o valor global da proposta, em algarismo e por extenso, e devem compreender 
todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente decorram do cumprimento pleno e 
integral do objeto deste edital e seus anexos, tais como e sem se limitar a: materiais, 
equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com deslocamentos, seguros, salários, 
honorários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e securitários, lucro, taxa de 
administração, tributos e impostos incidentes, ou outros encargos não explicitamente citados. 
 
4.3 Os valores dos itens individuais cotados, não poderá ser superior ao valor orçado de R$ 
47.711,30(Quarenta e sete mil,setecentos e onze reais e trinta centavos) para o lote de 
materiais e o valor orçado de R$ 130.766,70(Cento e trinta mil,setecentos e sessenta e seis 
reais e setenta centavos) para o lote dos serviços , conforme Planilha Orçamentária anexa, sob 
pena de desclassificação. 
 
4.4 - A empresa deverá apresentar planilha orçamentária de preços, detalhando o preço 
unitário de cada item, conforme planilha de quantitativos do Anexo I do Edital. 
 
4.5 - Junto com a proposta deverá ser apresentado cronograma físico-financeiro detalhado, 
contendo relação dos itens de material e mão de obra a serem executados em cada etapa, 
compatíveis com os preços unitários, apresentados com a proposta, distribuídos pelo período 
total previsto para a execução do objeto licitado, que não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias corridos para a sua conclusão. 
 
4.6 – A última parcela prevista no cronograma-físico financeiro não poderá ser inferior a 20% 
do total do valor contratado. 
 
4.7 - Deverão estar incluídos, também na proposta, todos os custos, despesas e encargos que 
incidam sobre a execução dos serviços. 
 
4.8 - Validade da cotação: 30 (trinta) dias a contar do último dia previsto para entrega do 
envelope proposto; 
 
4.9 – Apresentar Cronograma Físico-Financeiro da obra, com etapas previstas de 30 em 30 
dias; 
 
4.10 - Data, rubrica, assinatura e identificação do representante legal. 
 
5- DO PROCESSO DA LICITAÇÃO 
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5.1 Entrega dos documentos de habilitação e proposta comercial: 
 
5.1.1 - Os envelopes número 1 e 2, concernentes aos Documentos de Habilitação e Proposta 
Comercial, deverão ser entregues devidamente fechados e indevassáveis, à Comissão 
Permanente de Licitação, que os receberá no local, até a data e hora estabelecidas no 
preâmbulo deste Edital; 
 
5.2 - Somente serão aceitas manifestações por escrito, em formulário fornecido pelo SAMAE, 
do proponente que se fizer representar por seu Diretor ou um de seus sócios, devendo o 
mesmo apresentar o Contrato Social da empresa no original ou cópia autenticada, ou 
representante desde que apresente Procuração devidamente formalizada. 
 
 
6- DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 
 
6.1 – A presente Tomada de Preços é do tipo MENOR PREÇO POR LOTES e será 
processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no Artigo 43 da Lei Federal 
8.666/93. 
 
 
6.1.1 ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO: 
 
6.1.1.1 - No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença ou não dos 
licitantes ou seus representantes presentes e demais interessados em assistir ao ato, a 
Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 
Documentação e Proposta Comercial, os quais serão rubricados pelos seus membros e 
licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope 
“Documentação”; 
 
6.1.1.2 - Os documentos contidos no envelope número 01 serão examinados e rubricados 
pelos participantes da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou 
seus representantes credenciados; 
 
6.1.1.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a seção de abertura, uma 
nova data será estabelecida em ata circunstanciada a respeito, na qual os proponentes 
presentes tomam conhecimento e para os proponentes que não tiverem comparecido será 
comunicado via fax ou correio eletrônico (e-mail). 
 
6.1.1.4 - Se todos os proponentes forem inabilitados, a administração, poderá fixar o prazo de 
08(oito) dias úteis para representação de nova documentação, escoimada das causas que 
ensejaram a inabilitação. 
 
6.1.2-ABERTURA DOS ENVELOPES – PROPOSTA COMERCIAL 
 
6.1.2.1 - Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serão abertos a seguir no 
mesmo local, pela Comissão Permanente de Licitação, desde que todos os proponentes 
participantes da licitação estejam presentes na hora da abertura e haja renúncia expressa de  
 



 
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RUA DOS IMIGRANTES,356  -  CENTRO 
NOVA   TRENTO           SANTA CATARINA                                                     
CGC/MF 95.785.267/0001-48            INSCR.EST. ISENTO 
Fone: (048) 3267.0380  e-mail:samae@novatrento.sc.gov.br 
 

interposição de recursos de que trata o artigo 109, I, “a” da Lei Federal 8.666/93. Caso 
contrário, a data de abertura constará em ata, ficando todos os proponentes cientes da mesma. 
 
6.1.2.2 - As propostas contidas nos envelopes número 02 serão examinadas e rubricadas pelos 
membros da Comissão permanente de Licitação, bem como pelos proponentes ou seus 
representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços; 
 
6.1.2.3 - Será lavrada ata circunstanciada a respeito, informando data de julgamento. 
 
6.1.3 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO: 
 
6.1.3.1 - Desclassificação: 
 
6.1.3.1.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a)Não obedecerem às condições estabelecidas no Edital; 
 
b) Não estiverem datadas e ou assinadas pelo representante legal ou autorizado; 
 
c) Propostas com preços excessivos ou preços manifestamente inexeqüíveis, estes nos termos 
do artigo 48 § 1º e 2º da Lei nº. 8666/93, com redação dada pela Lei 9648/98. 
 
6.1.4 - DA CLASSIFICAÇÃO: 
 
6.1.4.1 - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, que fará a classificação levando-se em conta exclusivamente Menor Preço Por 
Lotes e  respeitando  os valores individuais dos itens que não excederá os da planilha 
Orçamentária . 
 
6.1.4.2 - A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos. 
 
a) Havendo discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o 
valor por extenso. 
 
6.1.4.3 - No caso de empate, objeto do certame será adjudicado a licitante vencedora de 
sorteio realizado em um ato público, para o qual serão convocados os licitantes empatados, 
nos termos do artigo 45, § 2º da Lei 8666/93. 
 
 
7 - DO CONTRATO E INICIO DA OBRA 
 
7.1 - Prazo para assinatura de contrato: 
 
7.1.1 - A adjudicatária deverá assinar o contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
após a comunicação da adjudicação. 
 
7.1.1.1 - Decorrido o prazo estipulado no subitem 7.1.1, se a adjudicatária não aceitar ou não 
retirar o instrumento de contrato no prazo e condições estabelecidas, decairá do direito a 
mesma, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8666/93, sem prejuízo das 
demais medidas legais cabíveis; 
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7.1.1.2 - É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, 
nas condições do artigo 64, § 2º da Lei 8666/93. 
 
7.1.1.3 - Após assinatura do Contrato o SAMAE emitirá  Autorização da Ordem de Serviço 
Autorizando o início da obra. 
 
7.2 – Documentos para Iniciar A Obra. 
 
7.2.1 – Ordem de Serviço autorizando inicio da obra e Autorização de Fornecimento dos 
materiais, emitida pelo SAMAE. 
7.2.2 – A empresa vencedora da licitação deverá recolher a(s) ART(s) de execução da mesma 
e entregá-las ao SAMAE, antes da execução dos serviços a elas vinculados. 
 
7.2.3 – Carta de apresentação do responsável pela execução dos serviços, que responderá 
também perante a Administração por todos os atos e comunicações formais. 
 
7.2.4 – Fornecimento da matrícula do INSS da obra pela Contratada. 
 
7.2.5 – Alvará da Prefeitura Municipal referente à Obra. 
 
 
8- DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
 
8.1 - A duração do contrato será de no máximo 120(cento e vinte) dias corridos, a contar da 
emissão da  Autorização da ordem de serviço. 
 
8.1.1 - Todos os prazos constantes do contrato são em dias corridos e em sua contagem 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
 
9- DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1 - A contratada deverá efetuar as medições dos serviços executados e entregar a 
fiscalização, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para confirmar o que foi aceito 
e autorizar a emissão da Nota Fiscal. 
 
9.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante contratada serão 
medidos mensalmente, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão 
assinados pelo responsável técnico da licitante contratada, e pelo fiscal da obra. 
 
9.3 - Se o dia determinado for feriado, sábado ou domingo deverá ocorrer no dia anterior ao 
determinado. 
 
9.4 - Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos 
serviços efetivamente executados no período, independentemente do cronograma físico-
financeiro apresentado, e com base nos preços constantes do contrato e devidamente 
certificados. 
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10- DO PREÇO 
 
10.1 - O preço será o constante da proposta comercial apresentada pela Licitante. 
 
10.1.1 - No preço referido no item 10.1, devem estar incluídos todos os custos e benefícios 
decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais 
e feriados, inclusive dos vigias diurnos e noturnos, de modo a constituírem a única e total 
contraprestação pela execução dos serviços e obra, objeto deste contrato. 
 
 
11- DO PAGAMENTO 
 
11.1 - O prazo para pagamento referente à  aquisição dos materiais e execução das obras e 
serviços, objeto do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, será mensal, no 5º 
(quinto) dia úteis apos emissão NF, contados a partir da entrega do Boletim de Medição, 
devidamente conferido. 
 
11.2 - Do pagamento mensal será retido valor devido da Obra ao INSS, conforme Instrução. 
Normativa do INSS 069/2002, de acordo com a previsão da Instrução Normativa INSS nº. 
080/2002. 
 
11.3 – A última parcela ficará vinculada a apresentação das documentações relacionadas no 
item 17.1 deste edital. 
 
11.4 – Após 30 (trinta) dias do recebimento provisório, em não ocorrendo nenhum problema 
com relação à obra, será fornecido pelo SAMAE,o Termo de Recebimento definitivo da obra. 
 
11.5 - 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. 
 
11.6 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 
CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução do 
serviço contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 
 
11.7 - Os preços estipulados serão fixos, não havendo reajuste de qualquer espécie. 
 
11.8 - Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTO ANTECIPADO. 
 
 
12 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução 
dos serviços, objeto desta licitação, a Administração, através de seus servidores ou de 
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, 
exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 
 
12.2  - A fiscalização exercerá controle em relação à quantidade e particularmente à qualidade 
dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando 
desatendidas as disposições a elas relativas. 
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12.3 - A fiscalização poderá ordenar a qualquer momento, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis ao caso, a paralisação da obra sempre que a empresa deixar de cumprir o contido 
com as exigências do Projeto Básico e termo de referência. 
 
13- DAS PENALIDADES 
 
13.1 – A proponente que deixar de cumprir as condições estabelecidas no Edital, na Proposta 
apresentada, Projetos Básicos e Termo de Referência ou vier a fazê-lo de modo defeituoso e 
prejudicial aos interesses do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- SAMAE, sem 
prejuízo das penalidades previstas no Capitulo IV, Seção II, Artigo 87 da Lei n. 8.666/93, 
ficara sujeito à aplicação da MULTA, conforme abaixo: 
 
a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado caso a licitante se recuse a assinar 
o contrato. 
 
b) Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) do valor adjudicado por dia que exceder ao 
prazo para entrega do objeto deste edital, até o limite de 20%. 
 
c) Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor do contrato, até o limite de 
20% (vinte por cento), em descumprimento as condições estabelecidas no edital, Termo de 
Referência e Projeto Básico, até que se regularizem os descumprimentos, 
 
d) Multa de 0,2 % (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor Total do contrato, Caso a 
obra seja paralisada por culpa da empresa executora, 
 
e) Multa de 5,00% (cinco por cento) do valor total do Contrato em caso de Rescisão 
Contratual por inadimplência da Contratada. 
 
13.2 As multas deverão ser pagas ao SAMAE, impreterivelmente em 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da notificação para pagamento. Após esse prazo, a Administração tomará as 
medidas judiciais cabíveis. 
 
 
13.3 – DESISTÊNCIAS 
 
13.3.1 Não poderá haver desistência da participação na licitação após a reunião de abertura 
dos envelopes contendo a documentação de habilitação, inclusive desistência em assinar o 
contrato, salvo ocorrência de fato superveniente aceito pela comissão de Licitação, sob pena 
de pagamento de multa de 5,0%(Cinco por cento) do valor previsto para a obra. 
 
13.3.2 - A Empresa contratada não poderá sublocar a obra.  
 
14- DOS RECURSOS 
 
14.1 - Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal 
8666/93, os quais deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
no endereço citado no item 1.2. 
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14.2 O objeto desta licitação será adquirido com os recursos da dotação orçamentária do 
exercício 2012: 
15.01.1.009.4.4.90.51.98.00.00.00(6) 
15.01.1.059.4.4.90.30.24.00.00.00(6) 
 
 
15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 - Além das disposições expressas deste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação 
vigente. 
 
15.2 - Todas as publicações como alterações ou prorrogações do edital, serão publicadas no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, sendo que os interessados poderão ter ciência dos 
referidos documentos no respectivo processo junto ao SAMAE. 
 
15.3 - Integram o presente Edital: 
15.3.1 – Termo de Referência 
15.3.2 - Projetos Básicos; 
15.3.3 - Planilha Orçamentária; 
15.3.4 – Anexo I – Quantitativos; 
15.3.5 – Anexo II – Modelo Declaração de Conhecimento do Local; 
15.3.6 – Anexo III – Modelo Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho; 
15.3.7 – Anexo IV – Modelo Declaração de Impedimento; 
15.3.8 – Anexo V – Modelo Declaração Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
15.3.9 – Anexo VI – Modelo Proposta Comercial; 
15.3.10 - Minuta do Contrato. 
 
15.4 – DOS ELEMENTOS TÉCNICOS 
Os elementos técnicos essenciais à elaboração da proposta estarão disponíveis e deverão ser 
adquiridos a partir do dia  05 de Agosto de 2014 á Rua  Dos Imigrantes, nº 356, Centro  em  
Nova Trento- SC, no setor Administrativo do SAMAE, no horário das 08:00 a 12:00hs e das 
13:30 as 17:30hs, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira. 
 
15.4.1 – Sob pena de inabilitação, toda proponente deverá fornecer seu endereço eletrônico 
(e-mail). 
 
 
16 - DOCUMENTAÇÕES PARA FINALIZAR A OBRA 
 
16.1 – Ao encerrar a obra a empresa vencedora deverá apresentar documentação relacionada 
abaixo, ficando a ultima parcela condicionado a apresentação dos mesmos: 
a) Encerramento da Matricula com o INSS com as devidas quitações, 
 
17- HORÁRIO E LOCAL DE OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
 
17.1 - Os esclarecimentos técnicos, serão fornecidos pelos Técnicos do SAMAE, à Rua Dos 
Imigrantes, nº 356 , Centro, Nova Trento- SC, nos dias úteis de segunda a sexta-feira das 
08:00 as 12:00 e as 13:30 as 17:30 horas, através do telefone (0xx48) 3267-0380, até o  
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penúltimo dia designado para a abertura dos envelopes contendo a “ Documentação” e “ 
Proposta”. 
 
 
 
 
 
 
Nova Trento, 01 de Agosto de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TARCISIO BATTISTI                                 MARIA DE LOURDES ROVER 
DIRETOR SAMAE                                                        PRESIDENTE LICITAÇÃO 
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ANEXO I- QUANTITATIVO 
Lote: LOTE DE SERVIÇOS Preço total do Lote R$ 130.766,70 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM 
QUALQUER SOLO, EXCETO ROCHA, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M. 

M3  40,00  5,31  212,40 

2 LOCAÇÃO DA OBRA M2  53,82  8,50  457,47 
4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDAÇÕES 
M3  60,30  84,87  5117,66 

5 FORMA P/ESTRUTURA DE CONCRETO(PILAR,VIGA 
E LAJES) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
RESINADA,DE 1,10X2,20 ESPESSURA 
12MILIMETROS(FABRICAÇÃO,MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) 

M2  470,00  50,72  23838,40 

6 ARMAÇÃO AÇO CA/50 DIAN.6,3(1/4)À 12,5MM(1/2)-
FORNECIMENTO/CORTEPERDA DE 10% 
DOBRA/COLOCAÇÃO 

KG  2.763,00  8,90  24590,70 

7 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60,DIAN.3,4 A 6,0MM 
FORNECIMENTO/CORTE COM PERDA DE 
10%/DOBRA/COLOCAÇÃO 

KG  22,75  8,56  194,74 

8 LASTRO DE CONCRETO,ESPESSURA 3CM,PREPARO 
MECANICO 

M2  76,00  19,60  1489,60 

9 LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES M3  103,00  4,46  459,38 
10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/EMULSÃO 

ACRILICA E SELADOR 
M2  315,00  59,07  18607,05 

11 PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA/INTERNA 
S/SELADOR 3 DEMÃO 

M2  246,61  14,97  3691,75 

12 FUNDO SELADOR PVA UMA DEMÃO M2  246,61  3,81  939,58 
13 PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMÃO 

SOBRE SUPERFICIE METALICA DUAS DEMÃO 
M2  55,38  30,62  1695,74 

14 LIMPEZA DA OBRA M2  161,40  7,28  1174,99 
15 CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO E POSTERIOR 

TRANSPORTE/10KM 
M3  120,00  14,56  1747,20 

16 GUARDA CORPO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 
1/2",C/2BARRA FERRO HORIZONTAL,ALTURA 
1,10M, COM BARRAS DE FERRO NA VERTICAL A 
CADA 2M. 

M2  23,40  344,72  8066,45 

17 ESCADA EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO 

UN  1,00  1.876,12  1876,12 

18 INSTALAÇÃO HIDRAULICOS DE CONEXÕES, 
TUBOS E VALVULAS 

UN  1,00  930,00  930,00 

19 COLOCAÇÃO DE AREIA NOS FILTROS M3  29,00  61,88  1794,52 
20 COLOCAÇÃO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS M3  37,79  66,96  2530,42 
21 INSTALAÇÃO DA UNIDADE DRENANTE DOS 

FILTROS, COM UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO PVC, 
DE CONFORMIDADE COM DETALHE DO PROJETO 

UN  2,00  1.178,00  2356,00 

22 ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLOS ATÉ 1M. M3  53,79  0,72  38,73 
23 SERVIÇO LOCAÇÃO DE OBRA M2  53,79  3,66  196,87 
24 CONCRETO FCK30MPA,VIRADO EM BETORNEIRA 

SEM LANÇAMENTO 
M3  60,30  472,44  28488,13 

25 ESCADA TIPO PISCINA C/FERRO GALVANIZADO 1 
1/2" COM LARGURA DE 0,50CM, COM DEGRAUS 
ESPAÇADOS DE 0,35M, COM PROTEÇÃO DE 
SEGURANÇA. 

MT  4,00  68,20  272,80 

Lote: LOTE DE MATERIAIS Preço Total do Lote: 47.711,30 

 
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 

Máximo 
Preço Total 
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26 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA,DN 80mm. UN  3,00  177,81  533,43 
27 CURVA 90º COM FLANGES FoFo DN 80MM UN  2,00  205,20  410,40 
28 REGISTRO CHATO C/FLANGES E C/ CABEÇOTE DN 

80MM. 
UN  3,00  627,00  1881,00 

29 REDUÇÃO FOFO COM FLANGE DN 80MMX50MM UN  1,00  165,30  165,30 
30 EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA DN 50MM UN  1,00  108,30  108,30 
31 ADAPTADOR PVC,FOFOXPVC/PBA,DN50X50MM UN  1,00  28,50  28,50 
32 TUBO FOFO C/FLANGE DN 85MMX1,55MTS UN  1,00  344,28  344,28 
33 CURVA DE PÉ 90º C/FLANGES DN 80MM UN  1,00  269,04  269,04 
34 TUBO FERRO GALVANIZADO C/ROSCA D 2"X0,70M UN  2,00  61,56  123,12 
35 UNIÃO ASSENTO DE BRONZE 2" PÇS 7,00  108,30  758,10 
36 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2" UN  11,00  35,34  388,74 
37 REGISTRO EM BRONZE OU LATÃO GAVETA, 

C/VOLANTES D 2" 
UN  5,00  85,50  427,50 

38 TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA D 
2"X 0,15 M 

UN  2,00  29,64  59,28 

39 TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA D 
2"X 0,90 M 

UN  2,00  71,82  143,64 

40 TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA D 
2"X 0,35 M 

UN  1,00  59,28  59,28 

41 COTOVELO FERRO GALVANIZADO, FEMEA D 2" UN  4,00  54,72  218,88 
42 ADAPTADOR P/ REGISTRO EM PVC, ROSCAXBOLSA 

SOLDAVEL D 2"X60MM 
UN  4,00  29,64  118,56 

43 CAP PVC SOLDAVEL, DE 60mm UNI 40,00  21,66  866,40 
44 TUBO PVC SOLDAVEL 

PONTA,FURAÇÃO,DIAN.10MM A CADA 10CM, 4 
FILEIRAS DE 60MMX1,20M  

UN  40,00  17,10  684,00 

45 CRUZETA PVC SOLDAVEL COM BOLSA DE 60MM UN  18,00  77,52  1395,36 
46 TUBO PVC SOLDAVEL C/PONTA DE 60 MMX0,30M UN  18,00  5,70  102,60 
47 TE PVCSOLDAVEL COM BOLSA D 60 MM UN  2,00  53,58  107,16 
48 TUBO PVC SOLDAVEL C/BOLSA D 60MMX1,05 M UN  2,00  10,26  20,52 
49 JUNÇAO EM Y P/TUBO DE ESGOTO 100MM UN  1,00  25,08  25,08 
50 ADAPTADOR PVC PONTA ROSCA PBA DN 50 MM UN  1,00  23,94  23,94 
51 AREIA FILTRANTE , COEFICIENTE DE 

UNIFORMIDADE DE 2 A 3 DIAMETRO EFETIVO 
ENTRE 0,25 A 0,35 MM 

M3  29,00  816,24  23670,96 

52 SEIXO ROLADO,DIAMETRO ENTRE 3/4" E 
2",ESPESSURA 10CM 

M3  2,90  786,60  2281,14 

53 SEIXO ROLADO,DIAMETRO ENTRE 3/8" E 
3/4",ESPESSURA 10CM 

M3  2,90  786,60  2281,14 

54 SEIXO ROLADO,DIAMETRO ENTRE 2 E 
3MM,ESPESSURA 10CM 

M3  2,99  786,60  2351,93 

55 TUBO FOFO, FLANGES,K 9, DN 80MMX1,00M UN  1,00  144,78  144,78 
56 CURVA 90º C/FLANGE PN10 DN80MM UN  3,00  205,20  615,60 
57 TUBO C/FLANGE-PN10 DN 80MMX2,60M UN  1,00  514,14  514,14 
58 REGISTRO GAVETA 

EMBORRACHADA.,C/FLANGES,C/ CABEÇOTE 
PN10,DN80MM 

UN  3,00  627,00  1881,00 

59 TE COM FLANGE-PN10 DN80X80MM UN  2,00  239,40  478,80 
60 EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA PN10,DN80MM UN  1,00  177,84  177,84 
61 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PN10,DN80MM UN  1,00  173,28  173,28 
62 REDUÇÃO FOFO,PONTA E 

BOLSA,PN10,DN100X80MM 
UN  1,00  210,90  210,90 

63 TE REDUÇÃO,FOFO COM FLANGE 
PN10,DN80X50MM 

UN  1,00  239,40  239,40 

64 REGISTRO GAVETA 
EMBORRACHADA.,C/FLANGES,C/ CABEÇOTE 
PN10,DN50MM 

UN  1,00  399,00  399,00 

65 TUBO COM FLANGE E PONTA-
PN10,DN80MMX1,00MTS 

UN  1,00  135,66  135,66 

66 TUBO COM FLANGE E PONTA-
PN10,DN80MMX0,50MTS 

UN  1,00  96,90  96,90 

67 TUBO COM FLANGE PN10,DN80MMX1,50MTS UN  1,00  222,30  222,30 
68 FLANGE CEGA, FOFO DN 80MM UN  1,00  74,10  74,10 
69 PARAFUSOS ZINCADOS,DUAS ARRUELAS, UMA 

PORCA DIMENSÃO 16X80MM 
UN  130,00  14,82  1926,60 
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70 ARRUELAS DE VEDAÇÃO P/FLANGES 
PN10,DN50MM 

UN  1,00  17,10  17,10 

71 ARRUELAS DE VEDAÇÃO P/FLANGES 
PN10,DN80MM 

UN  15,00  20,52  307,80 

72 TUBO COM PONTAS DN100MMX2,30MTS UN  1,00  136,80  136,80 
73 TUBO COM PONTAS DN100MMX1,00MTS UN  1,00  111,72  111,72 

 
 
 
 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 
A  
Comissão de Licitação  

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

  
 
Ref.: Tomada de Preços nº 1/2014 
Processo nº 10/2014 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL 
 
 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), declaro, sob 
as penas da Lei, ter conhecimento dos locais onde serão realizados os serviços, objeto da 
Tomada de Preços acima identificada, bem como das características e detalhes da obra, a sua 
área de localização e suas limitações. 

 
Por ser a expressão da verdade, assinamos o presente. 
 
 
(Local e Data) 

 
 
(Identificação e assinatura do representante 

legal da empresa). 
  

ANEXO II – Modelo de Declaração de conhecimento do local 
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ANEXO III 
Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
A  
Comissão de Licitação  

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

  
 
Ref.: Tomada de Preços nº 1/2014   Abertura: dia 18/08/2014 ás 10:00 horas 
Processo nº 10/2014 
 
 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO  

TRABALHO 
 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 

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

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

Por ser a expressão da verdade, assinamos o presente. 
 
 
(Local e Data) 
 
 
(Identificação e assinatura do representante 
Legal (da empresa). 
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ANEXO IV - Declaração de Não Impedimento 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
A  
Comissão de Licitação  

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

  
 
Ref.: Tomada de Preços nº 1/2014   Abertura: dia 18/08/2014 ás 10:00 horas 
Processo nº 10/2014 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE NÃO  IMPEDIMENTO 
 

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

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

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

(Local e Data) 
 
 
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO V 

 
 
( Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ) 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representado por 
_________, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as 
penalidades da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos 
termos do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a 
fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 
vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006. 
 
 
Local e Data 
 
 
 
_______________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VI – Proposta Comercial 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
(Razão Social, CNPJ e endereço da empresa) 
 
A  
Comissão de Licitação  

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

  
 
Ref.: Tomada de Preços nº 1/2014   Abertura: dia 18/08/2014 ás 10:00 horas 
Processo nº 10/2014 
 
 
 
PROPOSTA DE PREÇOS 
 
LOTE 01: 
Aquisição de Materiais 
 
LOTE 02: 
Execução de Empreitada para ....... 
 

 

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

 
Demais condições de fornecimento….. 

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

 
(Local e Data) 
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa).  
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº ........./2014 
 
 
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE NOVA TRENTO- SC, E A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA................................... PARA  AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA  COM CAPACIDADE DE 105M³ E CONSTRUÇÃO DE DOIS FILTROS 
LENTOS,COM OBJETIVO  DE AMPLIAÇÃO  E  MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO 
TRTAMENTO DE ÁGUA DA ETA-2  BAIRRO TIROL, DISTRITO DO 
CLARAIBA/NOVATRENTO/SC. CONFORME PROJETOS ARQUITETÔNICOS  E 
MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO- DESCRITOS NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO. 
 
O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, com sede na Rua 
Dos Imigrantes, n°356 – Centro – Nova Trento – Sc, inscrito no CNPJ sob o n° 
95.785.267/0001-48, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo 

Diretor........................................................., CPF nº.............................,e de outro lado a 
empresa  ....................... ,  com sede na ...............,........ na cidade ............, estado de ............, 
inscrita no CNPJ sob o nº. ............ doravante neste ato denominadas CONTRATANTE e 
CONTRATADA, respectivamente  representado (a) pelo Senhor (a)  .................,  resolvem 
celebrar o presente CONTRATO, decorrente da Tomada de Preços nº1/2014 e Processo 
nº10/2014, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes: 
 
 
CLÁUSULA I - OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a Contratação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA  
COM CAPACIDADE DE 105M³ E CONSTRUÇÃO DE DOIS FILTROS 
LENTOS,COM OBJETIVO  DE AMPLIAÇÃO  E  MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO 
TRTAMENTO DE ÁGUA DA ETA-2  BAIRRO TIROL, DISTRITO DO 
CLARAIBA/NOVATRENTO/SC. CONFORME PROJETOS ARQUITETÔNICOS  E 
MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO- DESCRITOS NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO. 
 
Sub-Cláusula Primeira - A CONTRATADA declara ter conhecimento detalhado dos 
serviços atinentes ao objeto do presente Contrato, possuir condições de executá-lo dentro das 
normas, com qualidade e segurança. 
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CLÁUSULA II - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
Fazem parte deste Contrato independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo 
teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da Contratada e Edital de Tomada de 
Preços nº 01/2014, com seus anexos. 
 
Sub-Cláusula Primeira: Documentos para Iniciar a execução da Obra. 
 
1 - Ordem de Serviço autorizando inicio da obra, emitida pela CONTRATANTE. 
 
2 - A empresa vencedora da licitação deverá recolher a(s) ART(s) de execução da mesma e 
entregá-las ao SAMAE, antes da execução dos serviços a elas vinculados. 
3 - Carta de apresentação do responsável pela execução dos serviços, que responderá também 
perante a Administração por todos os atos e comunicações formais. 
 
4 - Fornecimento da matrícula do INSS da obra pela Contratada. 
 
5 - Alvará da Prefeitura Municipal referente à Obra. 
  
Sub-Cláusula Segunda: Documentos para Finalizar a execução da Obra. 
 
Ao encerrar a obra a empresa vencedora deverá apresentar a documentação relacionada 
abaixo, ficando a ultima parcela condicionada a apresentação dos mesmos: 
 
1 - Encerramento da Matricula com o INSS com as devidas quitações, 
 
CLÁUSULA III - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O objeto do presente Contrato será realizado sob a forma de empreitada por MENOR PREÇO  
POR LOTES, para  aquisição de materiais e execução de uma obra certa, específica e 
determinada, incluindo o fornecimento por parte da Contratada de materiais, equipamentos, 
mão-de-obra e demais despesas, contribuições e/ou tributos, ficando a Contratada responsável 
pelo pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, 
sendo que o SAMAE assume a posição de Dono da Obra a que se refere à Orientação 
Jurisprudencial n.º 191 do Tribunal Superior do Trabalho, não ensejando, portanto, qualquer 
espécie de responsabilidade solidária ou subsidiária pelas obrigações trabalhistas contraídas 
pela Contratada/Empreiteira. 
 
Sub-cláusula Única - Na hipótese do SAMAE ser citado para responder ação trabalhista 
movida por empregado da CONTRATADA ou por empregado de empresa terceirizada que 
trabalhe na obra objeto do presente contrato, a CONTRATADA será responsável por 
reembolsar ao SAMAE todas as despesas eventualmente efetuadas com advogado, como 
honorários advocatícios, despesas com locomoção, hospedagem e outras decorrentes do 
processo, independentemente de condenação ou culpa da CONTRATADA no processo. 
 
CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Correndo a despesa no exercício de 2014, a conta das dotações orçamentárias consignadas no: 
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15.01.1.009.4.4.90.51.98.00.00.00 (06) 
15.01.1.009.4.4.90.30.24.00.00.00 (06) 
 
CLÁUSULA V - PRAZOS 
 
A duração do contrato será de no máximo 120(cento e vinte) dias corridos, a contar da 
emissão da Ordem de serviço emitida pelo SAMAE e 30 dias para Aquisição de materiais 
através da AF. 
 
Sub-Clausula Única - Todos os prazos constantes do contrato são em dias corridos e em sua 
contagem excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
 
CLÁUSULA VI - DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
A CONTRATADA deverá efetuar as medições dos serviços executados e entregar a 
fiscalização, que terá um prazo máximo de 10(dez) dias, para confirmar o que foi aceito e 
autorizar a emissão da Nota Fiscal. 
 
Sub-Cláusula Primeira - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela 
CONTRATADA serão medidos mensalmente e lançados no Boletim de Medição, que depois 
de conferidos, serão assinados pelo responsável técnico da CONTRATADA e pelos Fiscais 
da Obra. 
 
Sub-Cláusula Segunda - O prazo para pagamento referente à medição dos serviços 
executados será mensal, no 5º(quinto) dias úteis, contados a partir da entrega do Boletim de 
Medição, devidamente conferido, e da respectiva Nota Fiscal. 
 
Sub-Cláusula Terceira - Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados 
através das medições dos serviços efetivamente executados no período, independente do 
cronograma físico-financeiro apresentado, e com base nos preços constantes do contrato e 
devidamente certificados. 
 
Sub-Cláusula Quarta - A ultima parcela ficará vinculado a apresentação da Documentação 
solicitada na Clausula II - Sub-Cláusula Terceira deste contrato. 
 
Sub-Cláusula Quinta - Do pagamento mensal será retido valor devido da Obra ao INSS, 
conforme Instrução Normativa do INSS 069/2002, de acordo com a previsão da Instrução 
Normativa INSS nº. 080/2002. 
 
 
CLÁUSULA VII - VALOR CONTRATUAL 
 
Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE  pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 
..............(....................................). 
 
Sub-Cláusula Primeira - O valor acordado nesta cláusula é considerado completo, e devem 
compreender todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente, decorram do 
cumprimento pleno e integral do objeto deste Edital e seus anexos tais como: materiais, 
equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com deslocamentos, seguro de transporte 



 
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RUA DOS IMIGRANTES,356  -  CENTRO 
NOVA   TRENTO           SANTA CATARINA                                                     
CGC/MF 95.785.267/0001-48            INSCR.EST. ISENTO 
Fone: (048) 3267.0380  e-mail:samae@novatrento.sc.gov.br 
 

e embalagem, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e 
securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes e outros encargos não 
explicitamente citados e tudo o mais que possa influir no custo do objeto contratado, 
conforme as exigências constantes no edital que norteou o presente contrato. 
 
Sub-Cláusula Única - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta 
da CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução do 
serviço contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 
 
CLÁUSULA VIII - DA SUBORDINAÇÃO 
 
O presente Contrato fica subordinado às condições estabelecidas na Tomada de Preços nº. 
01/2014 na proposta da CONTRATADA, às normas estabelecidas na Lei nº. 8.666/93 e a 
Legislação aplicável à execução dos Contratos, obrigando-se a CONTRATADA, ainda, 
durante a execução contratual, a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de Licitação. 
 
 
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO 
 
O Engenheiro será designado pelo SAMAE especialmente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do presente Contrato de acordo com o estabelecido no Artigo 67 e parágrafos, da 
Lei 8.666/93, republicada em 06.07.94. 
 
CLÁUSULA XII - DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA 
 
São de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as obrigações quanto ao 
pessoal empregado na realização da empreitada, em especial quanto às obrigações de natureza 
previdenciária, trabalhista e de segurança, conforme Artigo 71 da Lei 8.666/93. 
 
Sub-Cláusula Primeira - As multas ou outras penalidades impostas, por ventura, à 
CONTRATADA pela Delegacia Regional do Trabalho deverão ser pagas pela mesma. 
 
 
 CLÁUSULA XIII - DOS MATERIAIS 
 
O material necessário à execução do objeto deste contrato sera fornecido pelo SAMAE, 
mediante requisição e recibo, sendo que os equipamentos e máquinas necessários aos serviços 
serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA XIV - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA  
CONTRATADA: 
 
A CONTRATADA se obriga a: 
 
a) Responder pela solidez, segurança e perfeição do objeto deste Contrato durante a execução 
dos serviços; 
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b) Manter devidamente fardados todos os seus empregados e com a identificação da empresa 
CONTRATADA. 
 
c) Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora 
devendo prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
d) Manter permanentemente no escritório da obra LIVRO DE OCORRÊNCIA, autenticado 
pelo CONTRATANTE, no qual a fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e 
quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue a CONTRATANTE 
quando da medição final e entrega da obra. 
 
e) Assumir integral responsabilidade por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições 
parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de quaisquer reclamações resultantes de atos 
de seus prepostos ou pessoa física ou jurídica empregada ou  ajustada na execução dos 
serviços; 
 
f) Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na 
execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações 
técnicas que venham a ser solicitadas pelo CONTRATANTE, sobre o objeto do contrato. 
 
g) Reparar, corrigir, renovar, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou em parte, o 
objeto deste Contrato ou parte dele, se for verificado vícios ou incorreções da execução dos 
serviços; 
 
h) Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório. 
 
i) Aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões que se fizer em 
seu objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado; 
 
 
j) A CONTRATADA se compromete a mandar à contratante as Certidões Negativas de 
INSS e FGTS e CNDT atualizadas, à medida que as mesmas forem vencendo, fincando  
vinculado o pagamento  apresentação das mesmas. 
 
CLÁUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA  
CONTRATANTE: 
 
a) Cumprir, pontualmente, os compromissos financeiros acordados com a CONTRATADA. 
 
b) Suprir a CONTRATADA de documentos, informações e demais elementos que possuir 
ligado aos serviços a serem executados, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos casos 
omissos. 
 
c) Manter entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito ou mediante anotação 
em livro de ocorrência, com ressalvas dos casos determinados pela urgência das medidas, 
cujos entendimentos verbais devem ser confirmados por escrito, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contado a partir do referido entendimento. 
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d) Comunicar, formalmente, à CONTRATADA, em caso de devolução de documentos de 
cobrança, as razões da devolução. 
 
e) Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer serviço prestado, após 
sua assinatura pelas partes, não terá amparo contratual, não ficando a CONTRATANTE, 
obrigada ou sujeito aos pagamentos que porventura venham a serem posteriormente 
pleiteados pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA XVI - DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Deverão ser observadas pela CONTRATADA, todas as condições de segurança e higiene, 
medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde 
de seus colaboradores, do patrimônio do SAMAE e ao público afeto e dos materiais 
envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do 
Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas do CONTRATANTE. 
 
Sub-Cláusula Primeira - O CONTRATANTE poderá, a seu critério, determinar a 
paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar que as condições 
mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela 
CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá 
para justificar eventuais atrasos da CONTRATADA. 
 
Sub-Cláusula Segunda - A CONTRATADA se responsabilizará, ainda, por atrasos ou 
prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica 
vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 
Sub-Cláusula Terceira - O não atendimento aos procedimentos referentes às Condições de 
Segurança e Medicina do Trabalho pela CONTRATADA, no prazo previsto, dá direito ao 
CONTRATANTE suspender os pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA, podendo, 
ainda, caso o problema não seja solucionado no prazo determinado pelo CONTRATANTE, 
rescindir o contrato firmado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 
 
CLÁUSULA XVII - DAS PENALIDADES 
 
 
O fornecedor que deixar de cumprir as condições estabelecidas no Edital de Tomada de 
Preços e na proposta apresentada ou vier a fazê-lo de modo defeituoso e prejudicial aos 
interesses do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de –SAMAE , 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: 
 
a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado caso a licitante se recuse a assinar 
o contrato. 
 
b) Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor adjudicado por dia que exceder ao 
prazo para entrega do objeto deste edital, até o limite de 20%. 
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c) Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor do contrato, até o limite de 
20% (vinte por cento), em descumprimento as condições estabelecidas no edital, Termo de 
Referência e Memorial Descritivo, até que se regularizem os descumprimentos, 
 
d) Multa de 0,2 % (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor Total do contrato, caso a 
obra seja paralisada por culpa da empresa executora, 
 
e) Multa de 5,00% (cinco por cento) do valor total do Contrato em caso de Rescisão 
Contratual por inadimplência da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA XVIII - DA RESCISÃO 
 
O presente Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos no Inciso I do Artigo 79 e nas 
demais situações previstas nos incisos XIII a XVI do Artigo 78, ambos da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA XIX - DAS NORMAS E PRECITOS COMPLEMENTARES 
 
Aplica-se a execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei nº 8.666/93 Lei nº. 
8.883/94 e Lei 9648/98 e os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado. 
 
 
CLÁUSULA XX - DO FORO 
 
Todas as questões derivadas do presente CONTRATO serão processadas no Foro da cidade 
de São João Batista - SC, expressamente eleito pelos contratantes para o mesmo fim. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si 
e seus sucessores, em 5 (cinco) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 
 
Nova Trento - SC,..... de .......................de 2014 
 
 
______________________________                                   ____________________________  
Pela Contratante                                                                           Pela Contratada 
 
Diretor do SAMAE                                                                    Diretor Empresa 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
--------------------------------------------------              ----------------------------------------------------                                                                            
1-                                                                             2-  
CPF:N°......................................................             CPF: Nº  ...................................................... 
 
 


