ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO CNPJ 95.785.267/0001-48
RUA DOS IMIGRANTES, nº 356
C.E.P.: 88270-000 Nova Trento – SC
Processo Administrativo: 11/2015
Processo de Licitação:11/2015
CV CONVITE Nº 8/2015
Data do Processo: 04/12/2015

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 11/2015
A Comissão Permanente de Licitação, da entidade SAMAE NOVA TRENTO, no exercício das
atribuições que lhe confere a(o) Portaria nº. 002/2013, de 02/01/2013, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15/12/2015, às 09:00 horas, no
endereço, RUA DOS IMIGRANTES, nº 356, Nova Trento-SC, a reunião de recebimento e
abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº.
8/2015-CV na modalidade Convite p/ Compras e Serviços.
Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado ou pelo
Site: http:/samae.novatrento.sc.gov.br.
Objeto da Licitação:
Prestação dos seguintes Serviços Técnicos Profissionais de Advocacia e Consultoria Jurídica
Especializada na Área de Saneamento Básico, para atender no mínimo o descrito a seguir:
a)Exercer o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SAMAE, obrigando-se
especificamente, durante a vigência do contrato, a patrocinar os interesses do SAMAE perante
todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor,
réu, assistente ou opoente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e
assecuratórias de seus direitos e interesses;
b)A manifestação para atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da lei nº.8.666 de 21 de
junho de 1993;
c)Redigir defesas e orientações em processos e diligencias junto ao Tribunal de Contas do
Estado;
d)Emitir pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, em especial
quanto aos assuntos inerentes à atividade do SAMAE, nos aspectos administrativos, tributários,
previdenciários, da legislação da água e esgoto, sobre os diretos dos servidores do SAMAE;
e)Outros assuntos inerentes à Autarquia.
Valor Máx. Previsto R$ 24.252,00 (Vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais)

Nova Trento, 4 de Dezembro de 2015.

MARIA DE LOURDES ROVER
Presidente da Comissão de Licitação

