
 
 
 
 
 
 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE  Nº 001/2011 
PROCESSO Nº 001/2011 
 
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA   19/ 04/2011          . 
HORA: 09:30 hs 
 
Entrega dos envelopes contendo Documentação de Habilitação e Proposta 
Local: Rua dos Imigrantes, nº 356 – Centro – Nova Trento - SC 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15.01.2.016 3.3.90.39.21.00.00.00 –  
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias 
 
EXERCÍCIO: 2011 
 
1.0 – PREAMBULO 

 
O SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNUCIPAL DE AGUA E ESGO TO, com sede à 
Rua dos Imigrantes, nº356 – 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 
legislação aplicável, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, realizara processo 
licitatório na modalidade CARTA CONVITE , sob a forma de julgamento MENOR PREÇO 
GLOBAL . 
 
 
IMPORTANTE 
 
1.1- Os interessados nesta licitação deverão encaminhar os dados cadastrais por fax, à Área de 
Licitação do SAMAE,  através do telefone (48)2367-0380 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. 
 
1.2 - A PROPONENTE DEVERÁ EXAMINAR CUIDADOSAMENTE A S CONDIÇÕES 

DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPEC IAL 
ATENÇÃO PARA AS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADAS, 
EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ÀS PENALIDADES  
ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTE DE QUE O SAM AE 
APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2 – DO OBJETO 

 
 Material/Serviço: A contratação de empresa, será para prestação de serviços de 
recuperação de pavimento asfáltico (tapa buraco),  na rede de Abastecimento de Água no 
Bairro Ponta Fina Sul(iniciado na Rua Felipe Schmidt) e diversas ruas da Cidade de Nova 
Trento – SC, que apresentarem problemas, devido a consertos nas redes de distribuição de 
água tratada desta Autarquia, onde para execução de serviços, será utilizado caminhão 
especial , Fornecimento e aplicação de CAUQ, tipo Faixa “C”, conforme especificações do 
DNIT, espessura média  = 5(cinco) cm, considerando: corte do pavimento com serra (disco 
diamantado) quando necessário – Remoção e transporte do material cortado – Pintura de 
Ligação – camada de CAUQ, conforme especificações acima, espessura média = 5 
(cinco)cm. Compactação com rolo vibratório de chapa e/ou Placa Vibratória. Limpeza do 
local.  
 
2.1-DETALHE DO OBJETO 

2.1 -a)_Quantidade: 

Deverão ser realizados 600m² de serviço de recuperação de pavimento asfáltico (tapa Buraco). 

2.1 -b)_Características do serviço: 

A escavação das partes defeituosas do pavimento deverá ser executada de forma que a abertura 
adquira formato retangular, paralela ao eixo da pista, com os bordos de escavação retos e 
verticais. Para a execução dos serviços, poderá ser utilizado serra de corte, fresa ou outro 
equipamento compatível para o serviço. 

A base deverá ser compactada com placa vibratória ou rolo vibratório liso autopropelido. Caso a 
base não estar com umidade ótima, à mesma deverá ser umedecida com água, fazendo-se para 
tal uso de caminhão pipa ou outro meio manual. 

A limpeza da camada superior da base deverá ser feita com vassoura de fios duros (manual) ou 
vassoura mecânica. 

Para a pintura de ligação utilizar emulsão asfáltica RR-2C, devendo ser aplicado com regador 
(manual) ou caminhão espagidor de asfalto, sobre a base e nos bordos da capa cortada 
(remanescente). 

A camada de CAUQ deverá ter 5 (cinco) cm de espessura devendo a mesma ser 
obrigatoriamente compactada com rolo vibratório liso autopropelido. 

A superfície reparada deverá estar em conformidade com a existente. 

A plataforma deverá ser deixada limpa e desimpedida, varrendo e carregando o excesso de 
material a ser depositado em local a ser indicado. 

Todos os materiais utilizados (RR-2C, CAUQ e outros) deverão estar de acordo com as Normas 
Técnicas e Especificações do DEINFRA/SC e DNIT. 

Todo o material escavado, e sobras de CAUQ, deverão ser depositados em local a ser indicado 
pelo SAMAE, no perímetro urbano do Município de Nova Trento-SC, para futuro 
reaproveitamento, como revestimento primário em rodovias municipais não pavimentadas. 

 



 

 

 

 

 
3 – DAS RESTRIÇÕES A PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 – E vedada à participação neste certame de empresa que: 

3.1.1 – Estiver sob processo de falência ou concordata; 

3.1.2 – Tenha sido Declarada inidônea por ato do poder público; 

3.1.3 – Esteja impedida de licitar ou contratar com a Administração  Pública e quaisquer de 
seus entes descentralizados. 

3.1.4 – Esteja enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8.666/93.  

 

4 – DA HABILITAÇÃO 

4.1 – Poderão participar desta Licitação as empresas que se enquadrem no ramo de atividade 
pertinente ao objeto do edital e que satisfaçam todas as condições deste Convite, observada a 
necessária qualificação: 

4.1.1 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante apresentação de: 

a) Certidão Negativa de Débito (CND) comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

b) Certificado de regularidade de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

4.1.2 – Declaração de regularidade junto ao Ministério do trabalho, em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante em 
anexo a este Edital; 

4.1.3 – Declaração sob as penas da lei, que a Proponente não possui fato impeditivo de 
habilitação, conforme modelo ANEXO III. 

4.1.5 - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedido pelo CREA - Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura, da empresa licitante e do engenheiro responsável pelo projeto. 

4.1.6 - Comprovação de que a empresa possui em seu quadro de pessoal permanente, na data 
prevista para a entrega da proposta, engenheiro civil, ou sanitarista que será o responsável pela 
elaboração de projetos, devidamente registrado no órgão de classe competente (CREA – 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura). 

4.1.7 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, da sede do Licitante, com 
validade na data da apresentação, em caso de cópias devidamente autenticadas. 

4.2 – Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente, e poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 
competente, ou por servidor da administração. A CND relativa ao INSS, bem como do FGTS, 
estarão condicionadas a verificação de suas validades na Internet (www.mpas.gov.br e 
www.caixa.gov.br). 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

 
5.1- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, em 02 (dois) 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, alem do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO 
PROCESSO Nº. 001/2011 
EDITAL CONVITE Nº. 001/11 
DATA DA ABERTURA:   19/04/2011        HORA: 09:30 hs 
“IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA” 
 
ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROCESSO Nº. 001/2011 
EDITAL CONVITE Nº. 001/11 
DATA DA ABERTURA:  19/04/2011      HORA: 09:30 hs 
“IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA” 
 
5.2. Admitir-se-á a remessa dos envelopes 01 e 02 pelo correio, preferencialmente via SEDEX, 
com aviso de recebimento, desde que entregues até o dia e hora constantes neste Convite, e 
entregues na sede Administrativa do SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO- SC. 
 
5.3. Na hipótese do item anterior, os dois envelopes fechados deverão ser remetidos dentro de 
um único invólucro para o, SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE 
NOVA TRENTO- SC. sito a Rua dos  Imigrantes , nº 356 – Centro – CEP: 88270-000 – Nova 
Trento- SC 
 
5.4 – A abertura dos envelopes contendo os documentos e a habilitação das empresas dar-se-á 
no dia, hora e local indicados, neste convite. Sendo abertos os envelopes contendo as 
documentações exigidas (item 5.1) e ocorrendo a renúncia expressa de recurso pelos 
participantes do Convite, proceder-se-á a abertura dos envelopes das propostas de preço. Se 
assim não ocorrer, a data de abertura das propostas será determinada pela Comissão de 
Licitação e comunicada aos participantes. 
 
Obs: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes, ficará a reunião 
adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifestação em 
contrário. 
 
5.5 – Serão consideradas inabilitadas as empresas licitantes que deixarem de apresentar a 
documentação solicitada ou a apresentarem com vícios. 
 
5.6 – 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; 
   
 
 



 
 
 
 
 
5.6.1 – 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. 
 
5.6.2 – 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. 
 
5.7 – Em caso de interposição de recurso contra ato de habilitação ou inabilitação de qualquer 
licitante, a Comissão de Licitação suspenderá os trabalhos e, depois de esgotados os prazos 
recursais, designará nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas. 
 
5.8 – Qualquer manifestação em relação a presente Licitação fica condicionada à apresentação 
de documento de identificação e Instrumento Público ou Particular de Procuração, este em papel 
timbrado da empresa, assinado por quem tenha poderes de gestão, com firma reconhecida, 
indicando nome do representante, número da cédula de identidade (RG) e número do Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF), conferindo-lhe poderes para assinar termos e atas, receber intimações, 
interpor recursos ou impugnações, bem como deles desistir expressamente. 

5.8.1 – Em caso do presente ser sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá apresentar 
a cópia autenticada do contrato ou estatuto social da empresa, juntamente com as cópias 
autenticadas do RG e CPF do presente. 

5.8.2 – O proponente cujo representante não for considerado devidamente credenciado, seja por 
defeito na procuração, seja por falta das cópias autenticadas dos documentos a que se referem os 
subitens 5.8 e 5.8.1, participará da sessão pública como simples ouvinte, não podendo se 
manifestar sobre os trabalhos. 

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1 – Por ocasião da habilitação, estando todos os prepostos dos licitantes presentes à reunião 
em que for adotada a decisão e havendo concordância, poderá ficar consignada em Ata a 
desistência expressa ao direito de interposição do recurso previsto no art. 109, inciso I, alínea 
“a” da Lei nº 8.666/93. Neste caso, a abertura dos envelopes contendo as propostas de preço, 
dar-se-á na mesma oportunidade. Não ocorrendo à desistência expressa de todos os 
participantes, a Comissão de Licitação designará nova data e horário para abertura das 
propostas, respeitados os prazos recursais. 
 
6.2 – Somente serão abertas e lidas as propostas dos licitantes previamente habilitados, nos 
termos deste convite, as quais deverão ser redigidas em língua portuguesa e apresentadas em 01 
(uma) via em papel timbrado da empresa ofertante, datilografada ou impressa por processo 
eletrônico, rubricadas em todas as folhas, carimbadas e assinadas na última pelo titular ou 
representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o objeto de 
forma clara e objetiva, observando-se por item a ordem estabelecida no Objeto deste Edital 
(Item 2.1) e ainda, contendo:  
 
 
 



 
 
 
 
 

a) A razão social e nº do CGC/CNPJ da empresa licitante; 

b) O número deste Convite, bem como o dia e hora de abertura; 

c) O valor total dos serviços, expressos em moeda nacional, em algarismo (duas casas 
decimais) e por extenso, que deverão ser fixos e irreajustáveis pelo período que 
compreende esta licitação. 

d) A data, assinatura e identificação da empresa licitante.   
 
 
6.4 – O valor cotado não poderá ser inferior ou superior a 10% (dez por cento), do valor 
estimado de R$ 70.000,02 (setenta mil reais e dois centavos), sob pena de desclassificação da 
proposta.     
 
6.5 – No caso de divergência entre a discriminação do preço escrito em algarismo e aquele 
expresso por extenso, será considerado, exclusivamente, a importância escrita por extenso. 
 
6.6 – Os preços deverão incluir todos os impostos, taxas e demais encargos e despesas 
incidentes sobre o objeto desta Licitação. 
 
6.7 – Serão desclassificadas as propostas que tenham sido feitas em desacordo com as 
disposições do presente convite, bem como as que contemplem preços excessivos ou 
manifestamente inexeqüíveis, assim como não serão levadas em consideração quaisquer ofertas 
ou vantagens que não previstas neste Edital. 
 
6.8 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua apresentação, observado o disposto no § 3º do art. 64 da Lei 8.666/93. 
 
6.9 – Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
6.10 – Na simples apresentação da proposta o licitante se submete a todas as cláusulas e 
condições do presente Convite. 
 
6.11 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se enquadrarem como tal e 
desejarem obter benefícios da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão 
apresentar a declaração constante no Anexo V deste Edital, juntamente com a proposta. 
 
7– DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
7.1 – No julgamento das propostas, será considerado vencedor o licitante que oferecer o 
MENOR PREÇO GLOBAL , desde que atendidos os requisitos deste Edital.  
 
7.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será observado o disposto no § 2° do art. 
3° da Lei 8.666/93.  Persistindo o empate, a classificação se fará mediante sorteio. 
 
7.3 – Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta escrita de menor preço, lhes será 
assegurada preferência de contratação, situação denominada de empate. 
 



 
 
 
 
 
 
7.4 – A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão, desde que a mesma tenha representante no ato do julgamento das  
propostas. Se não tiver representante, será notificada via fax para que exerça ou não o direito de 
redução do valor de sua proposta, no prazo de dois dias corridos. 
 
7.5 – Se a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame serão adjudicadas o objeto a seu favor. (artigo 45, I, 
da LC 123/2006). 
 
7.6 – Em não ocorrendo à contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem 
classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na Lei 
Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (artigo 45, 
II, da LC 123/2006). 
 
7.7 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte no intervalo de 10% (cinco por cento) serão realizados sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (artigo 45, III, da LC 
123/2006). 
 
7.8 – Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame (artigo 45, parágrafo 2º, da LC 123/2006). 
 
7.9 - Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão poderá utilizar-se da previsão 
contida no §3°, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.10 – A classificação das propostas só produzirá efeito após a Homologação e Adjudicação 
pelo Diretor do SAMAE. 

 
8– DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

 
8.1 – Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, a Administração poderá 
revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
8.2 – No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 

 
9 – DA SUBORDINAÇÃO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
O presente Convite subordina-se em seu todo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações. 
 
9.1 – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento do 
exercício de 2.011, cuja fonte de recursos tem a seguinte classificação: 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15.01.2.016 3.3.90.39.21.00.00.00 –  
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias 



 
  10 – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
10.1 – A empresa vencedora deverá assinar o Contrato (ANEXO VI ) dentro de cinco (05) dias 
úteis da convocação expedida pela Administração. 

 

10.1.1 – A empresa deverá encaminhar novamente todos os documentos apresentados na 
habilitação, que estejam com o prazo de validade vencido na data da assinatura do contrato. 

  11 – DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1 - A duração do contrato será de no máximo 210(duzentos e dez) dias consecutivos, a 
contar da emissão da ordem de serviço. 
 
11.1.1 - 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. 

 

12 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
12.1. A licitante vencedora obriga-se a executar o objeto a que se refere esta licitação de acordo 
estritamente com as exigências e especificações técnicas exigidas neste Edital, sendo de sua 
inteira responsabilidade a execução de serviços que venham a ser constatado não estarem em 
conformidade com as especificações solicitadas ou que apresentarem problemas. 
 
13 – DA FORMA DE PAGAMENTO  

 
13.1 – O pagamento será realizado pelo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO,em até 10 (dez) dias úteis após o término dos Serviços  e  mediante apresentação da 
respectiva Nota Fiscal.  
 
13.2 – A empresa vencedora deverá encaminhar, para pagamento, boleto bancário ou indicar o 
nome do banco, agência e número da conta bancária do proponente, observando as agências 
bancárias conveniadas, que são: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,  e Banco 
Bradesco S/A. 
 
13.3 – Caberão a empresa vencedora enviar, juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(s), as guias 
devidamente preenchidas para retenção de tributos, nos casos em que o SAMAE, deverá 
providenciar a(s) respectiva(s) retenção(ões). 
 
13.4 – Havendo atraso no pagamento, superior a 10 (dez) dias, por parte do SAMAE, o preço 
contratado será reajustado pelo INPC/IBGE do período. 

 

14 – DAS PENALIDADES 
 
14.1 – O não comprimento dos prazos especificados e, ainda, a prática de qualquer transgressão 
das demais obrigações pela Proponente vencedora, sem prejuízo das demais sanções previstas 
na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, salvaguardando o direito a7o contraditória e ampla defesa, 
a sujeitarão as seguintes sanções: 

14.1.1 – Advertência por escrito; 

14.1.2 – Multa 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no caso do 
licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências do Edital, salvo se por motivo 
plausível, reconhecido pela autoridade competente da Autarquia. 



 

14.1.3 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
da empresa apenada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida 
ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 
 
14.2 – A multa estipulada no item anterior será aplicada nas demais hipóteses de inexecução 
total ou parcial das obrigações assumidas. 
 
14.3 – A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na execução dos serviços for devidamente justificado pela empresa Contratada, 
e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa 
execução das obrigações assumidas. 
 
15 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
15.1 – Dos atos da Administração decorrentes desta licitação caberá recurso nos termos do art. 
109 da Lei 8.666/93. 
 
15.2 – Por ocasião da habilitação e julgamento das propostas, estando todos os prepostos dos 
licitantes presentes à reunião em que for adotada a decisão e havendo concordância, poderá ficar 
consignada em Ata a desistência expressa ao direito de interposição do recurso previsto no art. 
109, inciso I, alíneas “a” e “b” consoante disposto no art. 43, inciso III, ambas da Lei 8.666/93. 
 
15.3 – Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo legal 
e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo a responder pela firma. 
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1 – Maiores esclarecimentos serão prestados na sede do Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto –SAMAE  Rua Dos Imigrantes, nº 356 - Centro em Nova Trento - SC, no setor 
Administrativo do SAMAE, pelo fone (48) 32670380 ou através do e-mail 
samaenovatrento@unetvale.com.br, no horário das 08:00 a 12:00horas e das 13:00 as 17:30 
horas, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira. 
 
16.2 - Todas as despesas, decorrentes do fornecimento do material, inclusive os encargos 
trabalhista, previdenciários e tributários, relativos aos empregados da empresa contratada, 
ficarão a seu cargo (Contratada), cabendo-lhe, ainda, inteira responsabilidade por quaisquer 
acidentes que possam a vir a ser vítima os seus empregados, quando em serviço, bem como 
quaisquer danos ou prejuízos, porventura causados a terceiros e a Autarquia 
 
16.3 – O SAMAE reserva-se ao direito de efetuar as suas comunicações às empresas licitantes 
por Email ou por Fax-símile, devendo a licitante fornecer os respectivos endereços via internet e 
número do telefone/fax. 
 
16.4 – Compõem o presente Edital: 

Anexo I – Especificação do Material e Serviços    
Anexo II – Modelo de Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho;  
Anexo III – Modelo de Declaração de Não Impedimento. 
Anexo IV – Modelo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo V – Modelo de Carta de Credenciamento 
Anexo VI – Minuta de Contrato. 
 
 
 



 
16.5 – As empresas interessadas em participar desta licitação, porém não convidadas, poderão 
se inscrever no departamento de compras do SAMAE, munidas de cópia do Certificado de 
Registro Cadastral até 24 horas antes da data e hora de entrega dos envelopes 
(documentação/proposta). 
 
16.6 – Fica eleito o foro da Comarca de São João Batista/SC, com renúncia expressa a outros, 
por mais privilegiados que forem, para dirimir quaisquer dúvidas, ações ou questões oriundas do 
presente Convite.  

 
 
Nova Trento/SC, 12 de Abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
ANEXO I 

CARTA CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS       N°001/2011 
PROCESSO N° 001/2011 
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
                            ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO 
 
 
  A B C D E F G 
1               

2  QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS   

3               

4 ITEM  ESPECIFICAÇÕES QUANT. UNID  
Preço 
Unitário  

Valor 
Total   

5 1 

Material/Serviço: Execução de 
serviços de recuperação asfáltica com 
caminhão especial (Anexo I), 
conforme memorial descritivo (Anexo 
II).  Fornecimento e aplicação de 
CAUQ, tipo Faixa “C”, conforme 
especificações do DNIT, espessura 
média  = 5 cm, considerando: corte do 
pavimento com serra (disco 
diamantado) – Remoção e transporte 
do material cortado – Pintura de 
Ligação – camada de CAUQ, 
conforme especificações acima, 
espessura média = 5cm. Compactação 
com rolo vibratório de chapa e/ou 
Placa Vibratória. Limpeza do local.  600m²     R$  -     

7  TOTAL GERAL  R$  -     

 
Data:________________________________________________________________________ 
 
Prazo de validade da  
Proposta:____________________________________________________________________ 
 
Prazo de  
Entrega:_____________________________________________________________________ 
 
Condições de pagamento: 10º (décimo) dia útil após a emissão da Nota Fiscal e entrega da 
prestação de serviços. 
Número da Inscrição 
Estadual:____________________________________________________________________ 
Número do CNPJ:_____________________________________________________________ 



 
 
 
 
ANEXO II 

CARTA CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS       N°001/2011 
PROCESSO N° 001/2011 
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 001/2011  
PROCESSO Nº 001/2011 
  
 

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

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

 Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente. 
           
 
 

(Local e Data) 
 
 
 
(Identificação, assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANEXO III 

CARTA CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS       N°001/2011 
PROCESSO N° 001/2011 
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 
 
                 Empresa,  .....................................................................................................................,    

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

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

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

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

 

 

 

................................................,............... de .............................. de 2011. 

 

................................................................. 

Nome completo de declarante 
 
 
......................................... 
N° do R.G: do declarante 
 
 
 
............................................ 
N° do CPF: do declarante 
 
 
 
............................................................ 
Assinatura do declarante 
 



 
 
 
 
ANEXO IV 

CARTA CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS       N°001/2011 
PROCESSO N° 001/2011 
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PO RTE 
 
 
 
 
 
Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representada 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 

 

 
 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANEXO V 
 

CARTA CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS       N°001/2011 
PROCESSO N° 001/2011 
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. 001/2011 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 VI 

CARTA CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS       N°001/2011 
PROCESSO N° 001/2011 
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
MINUTA CONTRATO 
 
CONTRATO N° .......2011 
 
 
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO –SAMAE DE NOVA TRENTO-SC E A EMPRESA XXXXXXXX. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO, que fazem entre si, de um lado o SERVIÇO 
AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO – SAMAE,  com sede na rua dos 
Imigrantes, nº 356 – Centro –Nova Trento –SC, inscrito no CNPJ sob nº 95.785.267/0001-48, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Diretor Carlos 
Tarcisio Battisti, de outro lado ............................................................., estabelecido na 
Rua.............................................nº............., em ............................, Estado de Santa Catarina, 
inscrito no CNPJ sob nº.............................................................e Inscrição Estadual 
nº....................., doravante denominada CONTRATADA,  neste ato representada por seu 
Diretor, Sr. ............................................................, portador do CPF nº........................................., 
sob condições estabelecidas no Edital Carta Convite p/ Material e Serviço nº 001/2011, 
Processo nº 001/2011, e proposta apresentada pela empresa licitante, bem como às normas da 
Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, republicada em 06/07/94 e clausulas seguintes: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
A presente contratação decorre da adjudicação da Licitação nº 001/2011, submetendo-se as 
partes às disposições constantes da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, e demais 
legislação complementar, vigente e pertinente à matéria. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 
 
Prestação de serviços de recuperação de pavimento asfáltico (tapa buraco),  na rede de 
Abastecimento de Água no Bairro Ponta Fina Sul(iniciado na Rua Felipe Schmidt) e 
diversas ruas da Cidade de Nova Trento – SC, que apresentarem problemas, devido a 
consertos nas redes de distribuição de água tratada desta Autarquia, onde para execução 
de serviços, será utilizado caminhão especial , Fornecimento e aplicação de CAUQ, tipo 
Faixa “C”, conforme especificações do DNIT, espessura média  = 5(cinco) cm, 
considerando: corte do pavimento com serra (disco diamantado) quando necessário – 
Remoção e transporte do material cortado – Pintura de Ligação – camada de CAUQ, 
conforme especificações acima, espessura média = 5 (cinco)cm. Compactação com rolo 
vibratório de chapa e/ou Placa Vibratória. Limpeza do local, de conformidade com a 
Licitação nº 001/2011 – Carta Convite, que passam a integrar este Instrumento, 
independentemente de transcrição, juntamente com a proposta da contratada, ficando, porém, 
ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições 
deste contrato. 



 
 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
O valor global do presente contrato é de R$ xxxxxx (xxxxxxxx) sendo pagos , conforme 
conclusão da prestação de serviços, no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da entrega da 
Nota Fiscal, conforme especificações contidas na cláusula sétima. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR 
 
O valor dos serviços, objeto deste contrato, é fixo, não podendo sofrer reajuste de qualquer 
espécie. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
A despesa decorrente do presente processo licitatória correrá através da seguinte dotação 
orçamentária do orçamento de 2011 – Samae de Nova Trento. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15.01.2.016 3.3.90.39.21.00.00.00 –  
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
 
7.1 - O pagamento será feitos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da apresentação 
da Nota Fiscal devidamente assinada por servidor da Autarquia. Nota Fiscal esta que deverá 
conter, no mínimo, as seguintes informações: 
1) data de emissão; 
2) vencimento conforme edital; 
3) descrição detalhada dos serviços prestados, conforme edital; 
4) valores unitários e totais; 
5) número do empenho e da autorização de fornecimento relativos ao objeto; 
6) número do processo licitatório; 
7) destacamento de impostos incidentes sobre o objeto fornecido. 
8) Número da conta corrente, agência e nome do banco a ser depositado o pagamento; 
 
Parágrafo Primeiro 

O pagamento será efetuado diretamente através de depósito bancário em Banco indicado pela 
proponente vencedora, devendo, portanto, ser mencionados na proposta o banco, a agência e o 
número da conta corrente onde o mesmo deverá ser creditado.  

 
Parágrafo Segundo 
 
Nenhum pagamento será realizado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO 
O prazo para execução dos serviços é de imediato, contados a partir do recebimento da 
Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compra e Licitações do SAMAE, 
com término em 31 de dezembro de 2011, sob pena de multa contratual. 
 
 



 
 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
 
9.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas a licitante/Contratada são as previstas 
na Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, e na Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores, neste Pregão e no Contrato. 
 
9.2 Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes: 
 
9.2.1 Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrada administrativamente ou 
judicialmente, correspondente a: 
 
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da Autorização Fornecimento, no 
caso de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 dias. Á partir do 31° dia, será 
cobrada multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total da AF. 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, em caso de desistência de execução dos 
serviços; 
c) 10% (dez por cento) no caso de recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho no prazo 
estabelecido, calculado sobre o valor global da proposta. 
d) 10% (dez por cento) do valor total da AF por descumprimento de quaisquer obrigações 
especificadas neste Edital e não previstas nas alíneas anteriores. 
 
9.2.2 Será considerada desistência de execução dos serviços depois de transcorridos 10 (dez) 
dias úteis de atraso início dos mesmos sem manifestação por escrito da empresa contratada, 
justificando o atraso. 
 
9.2.3 A multa prevista na letra “a” será descontada de imediato, quando do pagamento da Nota 
Fiscal/Fatura. 
 
9.2.4 Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
9.2.5 Suspensão, de acordo com o art. 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a 
Licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das multas previstas no subitem 16.2.1 e das demais 
cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estado, 
Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro de Fornecedores do Município de Nova 
Trento, e do Cadastro de Fornecedores do SAMAE – Nova Trento, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, na hipótese de: 
 
a) Recusar-se a assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, quando convocado dentro do 
prazo de validade da proposta; 
b) Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os 
requisitos de habilitação; 
c) Apresentar documentação falsa para participar do certame, conforme registrado em ata, ou 
demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do 
certame; 
d) Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata; 
e) Não manter a proposta após a adjudicação; 
f) Desistir de lance verbal realizado na fase de competição; 
g) Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata; 
h) Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame; 
i) Fraudar a execução do contrato; 
j)  Descumprir as obrigações decorrentes do contrato. 



 
 
 
9.3 Na aplicação das penalidades previstas neste Edital a Administração considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 
Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitida às justificativas da 
licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei n° 8.666/93; 
 
 9.4 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada; 
 
9.5 Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
Constituem Obrigações da Contratante: 
a) Pagar a CONTRATADA, na forma estipulada no presente Contrato, o preço ajustado; 
b) Dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato; 
c) Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato; 
 
Constituem Obrigações da Contratada: 
a) Prestar os serviços na forma ajustada; 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custos diretos e 
indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza, não sendo devido à 
Contratada qualquer outro pagamento resultante da execução deste contrato. 
c) Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, seja quanto à qualificação e habilitação exigidas na licitação; 
d) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCIS ÃO DO 
CONTRATO 
 
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências 
contratuais e as previstas em Lei, com fulcro no Capítulo III, Seção V, da Lei nº 8.666, de 
21/06/93, nos seguintes casos: 
a) por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) amigavelmente, por acordo das partes mediante formalização de aviso prévio com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, 
resguardada o interesse público, exceto para pagamento dos serviços comprovadamente 
prestados; 
c) judicialmente nos termos da legislação vigente. 
 
Parágrafo Primeiro 
O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, 
assegura a CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente 
de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 
 
Parágrafo Segundo 
A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita a CONTRATADA à multa 
rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor global contratado, independentemente de outras 
multas aplicadas por infrações anteriores. 
 
 



 
 
 
Parágrafo Terceiro 
Na aplicação destas penalidades e das demais previstas neste instrumento serão admitidos os 
recursos previstos em Lei, garantindo-lhe contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 
 
O presente contrato vincula-se às disposições da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, o 
Edital de Licitação nº 001/2011 – Carta Convite, à proposta da CONTRATADA, e demais 
normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇ ÃO 
A contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
Para dirimir questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de São João 
Batista-SC, com renúncia expressa a qualquer outro. 
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, _____/___________/_______ 
 
 
 
 
 
 
______________________________________    _____________________________________ 
CONTRATANTE                                                    CONTRATADA. 
Carlos Tarcisio Battisti                                            Representante da Contratada 
Diretor do SAMAE 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
_____________________________________   ______________________________________ 
 
 
 
 
 


