
 
 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO MODELO CARTA CONVITE N.º 007/20 10 
PROCESSO Nº. 007/2010 
 
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
ABERTURA DA PROPOSTA: DIA 09/12/2010 
HORA: 15:00hs 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 15.01 1.048.4.4.90.00.00.00.00.00 –  
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 
DESPESA 9 
 
 
O SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO TO, 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 
samaenovatrento@unetvale.com.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 -  Relação dos Itens da Licitação; 
ANEXO II – Indicação dos Recursos –Dotações Orçamentárias 
ANEXO III – Carta de Credenciamento 
ANEXO IV –Declaração de Idoneidade 
ANEXO V – Termo de Renúncia 
ANEXO VI-  Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 
ANEXO VII – Minuta Contrato 
 
 
 
É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente, desde que não 
descaracterizem sua finalidade. 
 
1. OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objetivo: 
 
       1.1.1. Aquisição de um veículo popular, motor 1.4 ou 1.6, bi-combustível,                                                  
quatro portas, dotado de ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, Ano/Mod 
2010/2011 novo, zero quilômetro (0Km). 
 



 
 
 
1.2. Fica expressamente prevista, desde já, a possibilidade de acréscimo ou redução das 
quantidades inicialmente licitadas, respeitando-se o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
fixado pelo Iº do artigo 65 da Lei federal 8.666/93.  
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. Podem participar da licitação pessoas cuja finalidade e ramo de atuação pertinentes ao 
objeto desta licitação, e  desde que atendam a todos os requisitos exigidos neste edital e nos 
termos dos parágrafos 2º e 9º do art. 22 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Para o Credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a)tratando-se de representante legal, documento da empresa licitante no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular da qual constem 
poderes específicos para apresentação de proposta, interposição de recursos e desistência de sua 
interposição de praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”. 
3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
3.3.Serão admitidas propostas enviadas por via postal, sem representantes, desde que cumprida 
as demais formalidades deste edital. 
 
 
4. DA CONSTATAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO OBJETO    
4.1. É de responsabilidade da Comissão de Licitações do Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto - SAMAE a aferição da competência das convidadas, em atender os requisitos 
do objeto.  
 
 
5. PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
5.1.  A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,  em 02 envelopes 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, alem do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO 
PROCESSO Nº. 007/2010 
EDITAL CONVITE Nº. 007/10 
DATA DA ABERTURA:                      HORA: 
“IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA” 
 
ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROCESSO Nº. 007/2010 
EDITAL CONVITE Nº. 007/10 
DATA DA ABERTURA:                  HORA: 
“IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA” 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5.2. Serão consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes documentos: 
 
       5.2.1. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA (Envelope 1)  
       a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
       b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,  devidamente registrado na Junta    
           Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais. 
       5.1.2. REGULARIDADE FISCAL   
       5.1.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
       5.1.2.2. prova de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  e Municipal, se  
       houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com            
        o  objeto do certame; 
        5.1.2.3. provas de regularidade, em plena validade, para com: 
        5.1.2.3.1. a Fazenda  Federal  CND 
        5.1.2.3.2. a Seguridade Social (INSS CND – Certidão Negativa de Débitos);   
        5.1.2.3.3. o Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS; 
        5.1.2.3.4.Declaração de regularidade junto ao Ministério do Trabalho, em cumprimento ao     
       disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da constituição, conforme modelo constante em anexo  
       à este edital (anexo VI); 
        5.1.2.3.5.Carta de credenciamento (anexo III); 
        5.1.2.3.6. Declaração  de  licitante   de   não  haver  fato  superveniente  impeditivo  à  sua 
         Habilitação (anexo IV). 
 
6. ENVELOPE DA PROPOSTA ( Envelope 2) 
6.1.O envelope proposta deverá conter: 
       6.1.1. Descrição  completa  dos  bens  permanentes  a  serem  adquiridos  pelo SAMAE de  
       Nova Trento,  incluindo-se  marca,  modelo, potencia  e  descrição de  itens  adicionais em  
       Consonância com o objeto.  
       6.1.2. Proposta de preço unitário expressos em moeda corrente nacional, com o máximo 
       duas casas decimais após a virgula, em algarismo e por extenso, prevalecendo este ultimo 
       em caso de divergência; 
       6.1.3. O valor apresentado deve ser o valor final, incluídos imposto e eventuais custo                                                          
       de fretes. 
       6.3.1.1.razão social, endereço, CNPJ do MF e Inscrição Estadual ou Municipal; 
       6.3.1.2.numero do convite (007/2010); 
       6.3.1.3.descrição   do  objeto  da  licitação,  obedecida   às  especificações  constantes  do   
       Memorial descritivo anexo ao presente 
       6.3.1.4.validade da proposta: mínimo de 02 (dois) meses, a contar da data da abertura  do   
       Envelope da proposta; 
       6.3.1.5.prazo  da  entrega  total: 05 (cinco dias) a contar  da  assinatura  do       
       Contrato; 
       6.3.1.6.condições de pagamento: À Vista  após  emissão  da  Nota  Fiscal e 
       entrega do bem; 
       6.1.4. Local, data, assinatura e identificação do signatário. 
        
 
 
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
7.1. O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido 
no art. 43 da Lei 8.666/93. 
      



 
 
 
 
  7.1.1. No dia, local e hora designados no perambulo, na presença dos licitantes ou de seus  
       representantes  legais   que   comparecem   no   ato,   a   comissão   iniciará  os  trabalhos,  
       examinando    os    envelopes,   os    quais    serão   rubricados   pelos   seus   membros  e  
       representantes  presentes, procedendo-se a seguir à sua abertura; 
       7.1.2. Depois  de  abertos  os  envelopes,  as   propostas   serão   tidas  como  imutáveis  e  
       acabadas,  não  sendo  admitidas  quaisquer  providencias  posteriores  tendentes a  sanar 
       falhas ou omissões; 
       7.1.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e  representantes dos  
       licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas; 
       7.1.4. As   propostas   que  apresentarem  erros  manifestos  de  calculo  serão  corrigidas 
       automaticamente pela comissão;      
       7.1.5. Desta fase será  lavrada  ata  circunstancia, que  será  assinada pelos  membros  da 
       comissão e  representantes presentes, constado  da  mesma toda  e  qualquer  declaração  
       declaração. 
       7.1.6. Se ocorrer  a  suspensão  da  reunião  para  julgamento  e  a mesma  não puder ser  
       realizada   no  mesmo  dia,  o  resultado  será   divulgado,  pelo  site  do  SAMAE  ou  pela  
       publicação do Diário Oficial dos Municípios para conhecimento dos interessados. 
7.2. Critérios de Julgamento: Menor preço global. 
       7.2.1. Desclassificação: 
       7.2.1.1. Serão desclassificadas as proposta que: 
       a) não obedecerem as condições estabelecidas no convite; 
       b) apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos; 
       c) será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou  
       fixado por autoridade competente. 
       7.2.1.2. Se todas  as  propostas  forem desclassificadas, a  Administração poderá  fixar aos 
       Licitantes  o  prazo  de  02  (dois)  dias  contados  da  data  de  recebimento  da  respectiva 
       comunicação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, o  
       qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 
       7.2.1.3. O recurso  deverá  ser  protocolado  na sede  do  SAMAE  conforme  endereço  no 
       preâmbulo deste Edital e dirigido à autoridade superior; 
       7.2.1.4 Interposto o  recurso, dar-se-á  conhecimento de seus termos aos demais licitantes,  
       que poderão impugná-lo  no  prazo de  02  (dois) dias úteis  a  contar do  recebimento  da  
       respectiva comunicação; 
       7.2.2. Classificação: 
       7.2.2.1. As propostas consideradas aceitáveis serão assinadas pela comissão, que  fará  a  
      classificação levando-se em conta exclusivamente o menor preço.  

a) a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 
b) no caso de empate, será assegurada preferência por bens produzidos por empresas 

brasileiras. 
c) Persistindo o empate ocorrera, para fins de desempate, sorteio, com a presença dos 

membros da comissão, devendo ser  comunicado os licitantes empatados. 
7.3. Adjudicação e Homologação 
       7.3.1. A autoridade competente fará a adjudicação à primeira classificada. 
       7.3.2. Adjudicado o objeto,  a  comissão, decorrido o  prazo  de interposição de recurso ou  
       julgado o mesmo submetera os autos competente para declaração quanto a  homologação  
       da adjudicação.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
8. DA ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
8.1. O objeto licitado deverá  ser entregue no prazo máximo de  05 (cinco) dias após  
homologação e assinatura do contrato, com a  devida emissão da autorização do fornecimento, 
no seguinte endereço: 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE 
Rua dos Imigrantes, n° 356  - Centro – CEP:88270-000  
Nova Trento – SC. 
 
 
9. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. Adjudicado o objeto da presente licitação, o SAMAE convocará o adjudicatário para 
assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias  após a data da comunicação da 
adjudicação. 
9.2. O SAMAE, poderá quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidas neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogado a 
licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1. O pagamento será realizado pelo SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO de Nova Trento, 1º(primeiro ) dia  após emissão da Nota Fiscal e  entrega do objeto. 
10.2.A nota fiscal deverá indicar o numero da Conta Corrente e da Agencia Bancaria, 
juntamente com a data de vencimento para a realização do respectivo pagamento. 
10.3.No caso do pagamento ser efetuado com atraso,  caberá atualização monetária sobre o 
valor a que se refere o pagamento, utilizando-se, para isso, a variação do IGP-M da fundação 
Getulio Vargas, da data do vencimento até o efetivo pagamento. 
10.2. É obrigação da Contratada manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade  com as obrigações por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos do 
inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
 
11. DAS SANÇÕES 
11.1.. O fornecedor que deixar de cumprir com as condições estabelecidas no Convite e na 
Proposta apresentada ou o fizer de modo defeituoso ou prejudicial aos interesses do SERVIÇO 
AUTOMONO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  de Nova Trento, sem prejuízo das 
penalidades previstas no Capitulo IV, Seção II, Artigo 87 da Lei 8.666/93, ficará sujeito à 
aplicação da MULTA, conforme abaixo: 
11.2. 0,3% (zero virgula três por cento) ao dia, pelo período máximo de 30 dias, sobre o valor 
do objeto/serviço (ou sobre parcela objeto) quando adjudicatário, sem justa causa, deixar de 
cumprir dentro do prazo proposto a obrigação assumida.  
11.3. 1,0% (um por cento) ao dia, até o máximo de 10% sobre o valor do objeto/serviço (ou 
sobre parcela de objeto/serviço), após decorridos 30 (trinta) dias de atraso, sem manifestação do 
adjudicatário, ficando assim, caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, o que 
dará causa ao cancelamento da Nota de Empenho. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. 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. 
12.2. Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTO ANTECIPADO do objeto a ser 
fornecido pelo preponente vencedor. 
12.3. Os casos omissos serão submetidos ao parecer da ASSESSORIA JURIDICA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nova Trento, 01 de Dezembro de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Tarcisio Battisti                                            Maria de Lourdes Rover 
            Diretor Geral – SAMAE                              Presidente da Comissão de Licitação  



 
 
 
 

ANEXO I 
 

CARTA CONVITE  P/ COMPRAS E SERVIÇOS       N°007/2010 
PROCESSO N° 007/2010 
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 
 
 
Itens Especificação Valor unitário 
01 Aquisição de um veículo popular, motor 1.4 ou 1.6,  

bi-combustivel, quatro portas, dotado de ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas 
elétricas,Ano/Modelo 2010/2011, novo, zero 
quilômetro (0Km). 

R$ 

   
 Valor Total R$ 
   
 
 
 
 
 
Data:________________________________________________________________________ 
 
Prazo de validade da  
Proposta:____________________________________________________________________ 
 
Prazo de  
Entrega:_____________________________________________________________________ 
 
Condições de pagamento: 1º (primeiro) dia  após a emissão da Nota Fiscal e entrega do objeto. 
Número da Inscrição 
Estadual:____________________________________________________________________ 
Número do CNPJ:_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

CARTA CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS       N°007/2010 
PROCESSO N° 007/2010 
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. 007/10 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 IV 

 

CARTA CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS       N°007/2010 
PROCESSO N° 007/2010 
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES  
 
IDONEIDADE  
 
 
                 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 2010. 
 
 
 
................................................................. 
Nome completo de declarante 
 
 
......................................... 
N° do R.G: do declarante 
 
 
 
............................................ 
N° do CPF: do declarante 
 
 
............................................................ 
Assinatura do declarante 



 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 

CARTA CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS       N°007/2010 
PROCESSO N° 007/2010 
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)  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2010  
PROCESSO Nº 007/10 
  
 
 
 
 

       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  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) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 
 

CARTA CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS    N°007/2010 
PROCESSO N° 007/2010 
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
MINUTA DE CONTRATO 
 
 
CONTRATO Nº _______/10, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE UM VEICULO POPULAR, MOTOR 1.6, BI-C OMBUSTIVEL, 
ANO/MOD 2010/20111, NOVO, ZERO QUILÔMETRO ( 0km). 
 
                Pelo presente instrumento particular de contrato de empresa para fornecimento de um 
veículo popular, motor (1.4 ou 1.6), bi-combustivel, quatro portas, dotado de ar condicionado, 
direção hidráulica, vidros e travas elétricas, Ano/Mod. 2010/2011,novo, zero quilômetro ( 0km); 
de um lado a SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  , com sede na 
Rua: dos Imigrantes, nº 356 – Centro, Nova Trento, SC, neste ato representada pelo seu Diretor 
__________________________________, e do outro a empresa 
___________________________________________, com sede na 
_________________________________, CNPJ___________________, IE___________, neste 
ato representada por, RG, CPF, residente e domiciliado na 
_________________________________, adiante denominado CONTRATADA, tem entre si, 
justo e acordado o que adiante se dispõe:   
 
 
 
CLAUSULA 1ª – DO OBJETO 
 
lª. l – Aquisição de um veiculo popular, motor (1.4 ou1.6), cor _________, 
bi-combustivel, quatro  portas,  dotado  de ar condicionado, direção  hidráulica, vidros  e 
travas elétricas, Ano/Mod. 2010/2011, novo, zero quilômetro ( 0km). 
 
 
 
CLAUSULA 2ª – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
2ª.1- A CONTRATADA, deverá  entrega  o objeto  dentro  do prazo máximo de 05 dias, 
contar desta data. 
 
 
CLAUSULA 3ª – DO PAGAMENTO E REAJUSTE  
 
3ª.l - Após constatado o recebimento,  a  Serviço  Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
realizará o pagamento no 1º  (primeiro) dia após emissão da  Nota Fiscal e  entrega do 
objeto. 



 
 
 
 
 
3ª.2- Havendo divergência quanto a  qualidade  ou quantidade dos serviços fornecidos, o 
pagamento somente será  liberado após ter sido solucionada  a pendência,  correndo por 
conta   do    contratado   todas   as  despesas   com      devoluções,     substituições     ou 
complementações das mesmas. 
 
 
3ª.3 – Ocorrendo  atraso  no  pagamento,  acarretará  a  cobrança  de   juros   0,3%  (zero 
virgula três por cento) ao dia, pelo período máximo de  30 (trinta) dias,  sobre  o  valor  do 
objeto/ serviço (ou sobre parcela objeto) quando adjudicatário, sem justa causa, deixar de 
cumprir dentro do prazo proposto a obrigação assumida, e 1,0%(um por cento) ao dia, até 
máximo de 10% sobre o valor do objeto/serviço(ou sobre parcela de objeto/serviço), após 
decorridos 30 (trinta) dias  de  atraso, sem  manifestação do  adjudicatário, ficando assim, 
caracterizado  o  descumprimento    da   obrigação   assumida,   o   que  dará   causa   ao 
cancelamento da Nota de Empenho. 
 
3ª.4- Havendo atraso nos pagamentos devido  a erro ou imprudência da CONTRATADA, 
o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento fica isenta de juros ate 
que solucione tal problema. 
 
3ª.5- O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE de Nova Trento reserva- 
se  o direito de recusar o pagamento  se, no ato da atestação, as características dos bens não 
estiverem  de  acordo  com   as   especificações   descritas   no   contrato   e   na proposta 
vencedora do certame. 
 
3ª.6- Não  haverá  qualquer  forma de  reajuste  ou atualização  de  preço  proposto  até a 
entrega total do objeto licitado. 
 
3ª.7- A  despesa   originada   oriundas  do   presente  instrumento   correrão  à   conta  da 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 15.01 1.048.4.4.90.00.00.00.00.00 – 
AQUISIÇÃO DE VEICULO. 
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CLAUSULA  4ª – DA INADIMPLENCIA E SANÇÕES  
 
4ª.l- O descumprimento, total ou  parcial,  de qualquer das obrigações  ora  estabelecidas, 
cláusula segunda e terceira ou qualquer outro item  do  Edital, sujeitará  a 
CONTRATADA   às sanções previstas na Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, 
republicada em  06/07/94, garantida a prévia e ampla defesa. 
 
 
CLAUSULA 5ª – DOS CASOS DE RESCISÃO 
 
5ª.l- A CONTRATANTE poderá  rescindir  administrativamente  o presente instrumento 
nas Hipóteses prevista  no  Artigo 78,  incisos I a XII da Lei 8666/93,  republicada em 
06/07/94, sem que  caiba  à   CONTRATADA   direito  a  qualquer  indenização,  sem 
prejuízo   das  penalidades pertinentes. 
 
 
 



 
 
 
 
 
CLAUSULA 6ª – DOS ANEXOS DO CONTRATO 
6ª.I- Fazem parte  integrante  deste  CONTRATO,   o   processo  de  convite  nº  007/2010, 
juntamente com a proposta  apresentada pela CONTRATADA, bem como seus respectivos 
anexos. 
 
6ª.2- Na hipótese  de  divergência  entre  este  instrumento e  o  EDITAL,  prevalecerão  às 
disposições constantes do EDITAL e seus anexos. 
 
 
CLAUSULA 7ª – DO FORO 
 
7ª.1- Fica eleito  o  Foro  Comarca de  São João Batista,  com  prevalência sobre  qualquer 
outro, por  mais  privilegiado que seja, para dirimir quaisquer  duvidas oriundas do presente 
instrumento. 
 
 
7ª.2- Nos casos omissos  no presente instrumento e no correspondente edital, aplicar-se-á 
as disposições contidas na Lei Federal 8.666/93 e suas modificações posteriores. 
 
E, por estarem  assim justos e contratados,  assinam  o  presente  instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma que leram e acordam e assinam perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
Nova Trento,_____de__________de________. 
 
 
 
 
 
 
_________________________                                           __________________________ 
        CONTRATANTE CONTRATADA 
   Carlos Tarcisio Battisti                                                   Representante da Contratada 
      Diretor do SAMAE 
 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________ ______________________ 


