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A empresa interessada na participação do Processo N° 009/2018 - Pregão Presencial N° 
02/2018 deverá preencher as informações solicitadas neste formulário, e remetê-lo para 
o Departamento de Compras e Licitações via e-mail samae@novatrento.sc.gov.br, caso 
contrário o SAMAE de Nova Trento exime-se da obrigação de comunicar diretamente ao 
interessado, possíveis alterações no Edital, bem como prestar esclarecimentos. 
 
 
 
TERMO DE RETIRADA DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 

 
 
EMPRESA: ________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO: _______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
CNPJ DA EMPRESA: ________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: ______________________________________ 
 
TELEFONE: (      ) _______________________________ 
 
E-MAIL: _______________________________________ 
 
 
 

Nova Trento, __________ de _________________ de 2018. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Empresa 

 
 
 
 
 
Nome Legível: ________________________________ 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Serviço Autônomo Municipal de Água E Esgoto 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 
 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 06/08/2018  ATÉ AS 09:15 HORAS 

ABERTURA: 06/08/2018 ÁS 09:30 HORAS. 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: SALA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE:  
RUA DOS IMIGRANTES, Nº 356 – CENTRO- NOVA TRENTO-SC 

 

O Município de Nova Trento, através do Serviço Autônomo Municipal de Agua e 
Esgoto , por meio de seu Diretor, Ivã Alessandro Franzoi instituído pela Portaria nº 
016/2017, comunica aos interessados que fará realizar licitação do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, sob a modalidade de Pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, Lei nº 8.666, de 21/06/93, com as devidas alterações, Decreto 159 de 
09/08/2006, Lei 123/2006 e demais normas pertinentes. 
 
I- OBJETO 
1.1. PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS DE: REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS OU 
LAJOTAS DE CONCRETO ,ASSENTAMENTO DE PAVER DE CONCRETO NAS 
CALÇADAS, COM REPAROS DE MEIO FIO E LIMPEZA DO LOCAL ONDE O 
SAMAE SUBSTITUIRÁ A REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NOS BAIRROS 
PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE NOVA TRENTO, NO EXERCICIO 2018, 
conforme especificações constantes no termo de referencia do Anexo I, que  fazem parte 
integrante deste Pregão. 
 
1.2.  Integram o presente edital os seguintes anexos: 
-           Termo de Referência (Anexo I); 
-           Minuta de contrato (Anexo II); 
-           Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios (Anexo III); 
− Declaração de inexistência de fatos impeditivos; (Anexo IV); 
− Declaração de que não emprega menor (Anexo V); 
− Planilha Proposta de Preços (Anexo VI) 
− Modelo de Declaração de Ausência de Servidor (Anexo VII) 
 

II - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. As empresas que desejarem participar deste pregão deverão entregar ao pregoeiro, na 
data e horário estipulados para abertura, declaração de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação (conforme modelo constante do anexo III) e, em envelopes  
separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA" e a "DOCUMENTAÇÃO", 
contendo na parte externa o termo PROPOSTA DE PREÇOS ou DOCUMENTAÇÃO, 
conforme o caso, o número do edital, o nome da empresa e o número do CNPJ. Conforme 
o modelo: 
 

PROPOSTA DE PREÇOS ou DOCUMENTAÇÃO (conforme o envelope) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

Nº DO CNPJ 

2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem obter os benefícios 
atribuídos pela  Lei Complementar 123/2006, de 15/12/2006, deverão pleitear o mesmo 
de acordo com os ditames daquele diploma legal. 
2.2. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação, as empresas estrangeiras que não 
funcionem no país e aqueles que tenham sido declarados inidôneos ou que estejam 
cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, conforme 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93. 
2.3. Também não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que 
seja sua forma de constituição; 
 
III – DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para participarem da sessão pública, os representantes das proponentes deverão 
credenciar-se junto ao pregoeiro, identificando-se e apresentando documento(s) que lhes 
confira poderes para formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame, ocasião em que também deverão ser entregues a declaração e os envelopes de 
que trata o item 2.1 deste edital. 
3.1.1. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida em cartório, acompanhado dos demais 
documentos demonstrativos da cadeia de outorgas (inclusive contrato social ou estatuto 
acompanhado da ata de eleição e posse da diretoria, constando o nome do primeiro 
outorgante), que confira ao outorgado poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
o respectivo contrato social ou estatuto acompanhado da ata de eleição e posse da 
diretoria, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura, entendido que, no caso de a representação exigir a 
assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente deverá estar munida de 
mandato outorgado pelas ausentes, na forma definida no início deste item. 
3.1.2. Os documentos necessários ao credenciamento, que serão juntados aos autos, 
poderão ser apresentados nos seus originais, por cópias autenticadas em cartório ou pelo 
pregoeiro e sua equipe de apoio, observado o subitem 3.1.3. 
NOTA: Estes documentos serão utilizados para comprovar os poderes do representante 
da proponente e deverão ser apresentados por ocasião do credenciamento, NÃO devendo 
estar inclusos nos envelopes de documentação ou de proposta, sendo que os 
representantes dos licitantes devem trazê-los consigo e entregá-los ao Pregoeiro em mãos. 
3.1.3. Somente serão autenticadas pelo pregoeiro ou por sua equipe de apoio fotocópias 
legíveis e que possam ser conferidas com o documento original. 
3.1.4. Visando à racionalização dos trabalhos, é conveniente que a autenticação de 
documentos pelo pregoeiro ou por sua equipe de apoio seja solicitada antes da realização 
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da sessão de recebimento das propostas. 
3.2. A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em 
desacordo com este capítulo, ou ainda a ausência do representante, equivale a renúncia 
por parte do licitante ao direito de apresentar lances durante a sessão e de praticar os 
demais atos inerentes ao certame, inclusive quanto a recursos. 
 

IV - DA PROPOSTA 

4.1. A proposta deverá ser datilografada, manuscrita ou impressa e apresentada sem 
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas devendo 
constar: 
a) Especificação dos serviços, conforme Anexo I; 
b) Preço unitário e total, em moeda nacional; 
c)  Dados Bancários – Pessoa Jurídica (com Razão Social, Banco, Agência e Conta 
Corrente em nome da proponente). 
4.1.1. Poderá haver reajuste sobre os valores contratados, desde que haja comprovação 
de variação de valor de mercado por parte do vencedor. Considera-se variação de 
mercado, alteração do dólar, aquecimento da economia, mudança de planos de governo e 
outros. Toda solicitação será analisada pelo setor financeiro e pelo setor jurídico do 
SAMAE de Nova Trento. 
4.1.1.2 – Será reajustado somente o saldo remanescente do contrato. 
4.2. A simples participação neste certame implica em: 
a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 
b) Que no preço final dos materiais propostos estão inclusos todos os impostos, taxas e 
fretes e que também estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos. 
c) Que o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, se outro não 
estiver fixado no edital. 
4.3. A Proposta deverá, além de constar os valores unitários e totais por Lote, informar os 
valores totais de Material e Mão de Obra conforme Quadro constante do anexo VI 
(Modelo de Planilha de Propostas). 
 

V - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. Na classificação das propostas será adotado o critério de menor preço Global, desde 
que atendidas as especificações constantes deste Pregão.   
5.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 
estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em 
desacordo.  
5.3. Serão classificados pelo Pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas de 
menor preço Global,  em conformidade com o anexo I, e as propostas em valores 
sucessivos e superiores até 10%, relativamente à de menor preço. 
5.4. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 5.3. o 
pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
5.4.1 Ressalta-se que no item 5.4., os preços oferecidos devem estar compatíveis com os 
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praticados no mercado, conforme definidos no anexo I.  
5.5. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes (valor de diferença 
estipulado pelo leiloeiro) valor de  sempre sobre o menor valor (lance), a partir do autor 
da proposta classificada de maior preço e os demais. 
5.6. Será vencedora aquela que ofertar o menor preço, sendo adjudicado o objeto ao  
menor preço global. 
5.7. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero. 
5.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes do Capítulo VII, deste Edital. 
5.9. Após o encerramento da etapa competitiva as ofertas serão ordenadas pelo critério 
menor preço global. 
5.10. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 
classificada, em conformidade com os requisitos do edital, decidindo motivadamente a  
respeito, desclassificando aquelas que com ele não se harmonizarem. 
5.11. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
pelo licitante que a tiver formulado. 
5.12. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado  o  
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
5.13. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, 
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto deste Edital, para o qual apresentou proposta. 
5.13.1. O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
um preço melhor. 
5.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências 
relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos licitantes presentes e, se for seu 
interesse, pela equipe de apoio. 
5.15. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
 

VI - DA HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos necessários à habilitação deverão compor o envelope 
"DOCUMENTAÇÃO" e poderão ser apresentados nos seus originais, por cópias 
autenticadas em cartório, ou, ainda, por cópias acompanhadas dos originais para 
conferência e autenticação pelo Pregoeiro ou por sua equipe de apoio, observado o 
contido nos itens 3.1.3 e 3.1.4. 
6.2 O licitante deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar 
deste certame: 
a) Declaração expressa do responsável pela firma de que a mesma não está impedida de 
participar de licitações promovidas por órgãos ou Entidade Pública, (conforme modelo 
constante no Anexo IV); 
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b) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, que versa sobre o trabalho de menor, conforme modelo  do Anexo 
V;  
c) Declaração de Ausência de Servidor (Anexo VII) 
d) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado sede da empresa licitante; 
e) Certidão Negativa de Débito junto ao Município, sede da empresa licitante; 
f) Certidão Negativa de Débito - CND, junto ao INSS (dispensada em caso de 
apresentação de Certidão Conjunta com Receita Federal); 
g) Certificado de Regularidade de Situação – FGTS; 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho de acordo 
com a Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. 
i) Certidão Negativa federal e da Divida Ativa da União; 
6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
 

VII - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o  
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou  
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que 
se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002 , pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
7.2. Outras Penalidades: o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 
contrato às penalidades previstas no Art. 86 e 87 da Lei 8666/93, que será: 
a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
VIII – DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

8.1. A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do Artigo 12 ,caput, § 1º e 
2º do Decreto 3.555 de 08.08.2000 c/c Art. 12 do Decreto 159 de 09.08.2006; 
protocolando o pedido de acordo com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93 na sede do 
Samae, no endereço discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo ao pregoeiro 
decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo Fone 48 3267-0380 

 

 

8.2. Existindo a intenção de interpor recurso, a licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro, 
de viva voz, imediatamente após a declaração dos vencedores. O prazo para juntada 
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das razões de recurso é de 03 dias (Artigo 4, XVIII, da Lei 10520/2002 c/c Artigo 11, 
XXI do Decreto 159/2006)  
8.2.1. Somente no momento da declaração dos vencedores é que há a possibilidade de 
interposição de recurso, seja sobre a classificação/desclassificação de propostas, seja 
sobre a habilitação/inabilitação de licitantes. Portanto, é nesse momento que os 
participantes devem, caso ainda existam dúvidas, solicitar vista de documentos e, se for 
o caso, manifestar sua intenção de interpor recurso. 
8.3. A manifestação necessariamente explicitará motivação consistente, que será 
liminarmente avaliada pelo pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não. 
8.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, quando da declaração dos 
vencedores, implicará na decadência do direito de recurso e ensejará a adjudicação do 
objeto pelo Pregoeiro à vencedora. 
8.5. Admitido o recurso, a licitante disporá do prazo de 3 (três) dias corridos para 
apresentação das razões, por escrito, que serão disponibilizadas a todas as participantes, 
tão logo autuadas. 
8.6. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em até 3 (três) dias corridos, 
contados a partir do término do prazo da recorrente.  
8.7. É assegurada às licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de 
subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões. Sendo assim, os autos do processo 
permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala da Diretoria de  
Compras, na sede do Samae de Nova Trento, com endereço já referido neste edital. 
8.8. As razões dos recursos, bem assim suas contrarrazões, deverão ser apresentadas por  
escrito e dirigidas ao condutor do processo licitatório, Pregoeiro,  que pode rever a sua 
decisão e, se não o fizer, deve encaminhá-los para a autoridade competente que apreciará 
e decidirá sobre o assunto. 
8.9. O acolhimento do recurso implica tão somente invalidação daqueles atos que não 
sejam passíveis de aproveitamento. 
8.10. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os que forem enviados por fax ou correio eletrônico. 
 
IX – DA  DOTAÇÃO 

9.1. O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta:  
13.01.1.008 Ampliação E Melhoria da Rede de Distribuição de Água 
Códigos de Despesa nº  02 -Elementos de Despesa nº4.4.90.39.99.00.00.00 –  
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica, ano base 2018; 
9.2. Valor total estimado, máximo: R$ 63.600,00 (Sessenta e três mil e seiscentos reais) 
 

X - DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será no 5º (quinto) dia util, após a execução dos serviços e emissão da 
Nota Fiscal,  conforme minuta de Contrato em anexo. 
10.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência. 
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XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O presente edital e anexos estão disponibilizados no Setor de Compras, do Samae 
de Nova Trento. 
11.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de proposta e/ou 
apresentação de documentação relativas ao presente certame. 
11.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo 
ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
11.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 
previsto no Parágrafo 1º, Art. 65, Lei nº 8.666/93 e Parágrafo 2º, Inciso II, Art. 65, Lei nº 
9648/98. 
11.5. Se as licitantes vencedoras deixarem de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito e aceita 
pelo Setor de Compras, restará caduco o seu direito de vencedor, sujeitando-se às 
penalidades aludidas no capítulo VII deste edital. 
11.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
11.7. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será 
o resultado da licitação submetido ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
para o procedimento de homologação. 
11.8. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica 
em aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de 
impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o 
julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem. 
11.9. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às 
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas, por escrito, ao Setor de 
Compras do Samae de Nova Trento – (48)3267-0380 – (48)3267-0858. 
 
Nova Trento/SC, 24 de Julho de 2018 
 
 
 

Ivã Alessandro Franzoi 
Diretor do Samae 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  -   
 

 
SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO 
 
 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA 
TRENTO/SC 

 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVER 
NOS PASSEIOS, ONDE SERÁ ASSENTADA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO BAIRRO ESPRAIADO I,  
REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO OU LAJOTAS DE 
CONCRETO COM REPAROS EM MEIO FIO E LIMPEZA DO 
LOCAL ONDE O SAMAE SUBSTITUIRÁ A REDE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA, NOS BAIRROS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE 
NOVA TRENTO/SC. 

 

 

 

 

 

 

 

JULHO DE 2018. 
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1. OBJETIVO 

O presente documento tem como objetivo especificar as exigências para a execução 
do assentamento de paver, bem como as especificações técnicas a serem obedecidas para o 
assentamento de paver na cidade de Nova Trento – SC, nos passeios da rua geral ,no Bairro Espraiado, 
desde as imediações do acesso ao Vígolo até o início do pavimento asfáltico e reassentamento de 
paralelepípedos nos bairros onde o samae executará reparos na rede de distribuição de água. 

O paver e a areia de assentamento será fornecido pelo SAMAE de Nova Trento. 
 
2. FONTES DE RECURSOS 

O serviço de assentamento será pago com recursos próprios do SAMAE, fruto da 
arrecadação dos serviços de água. 

 

3. MATERIAIS 

Os materiais para executar o assentamento do PAVER, será fornecido pelo SAMAE 
de Nova Trento. Serão fornecidos os paver na cor Vermelha, para as faixas dos deficientes visuais e 
os paver incolores para as demais áreas. Já os paralelepípedos são existentes, onde o SAMAE irá 
removê-los, estocar nos passeios, assentar a rede de distribuição, fechar com areia, e a empresa 
contratada irá reassentar os paralelepípedos, e executar a limpeza do local. 

 
4. FERRAMENTAS E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Toda a ferramentaria, como paz, enchadas, réguas, trena, poli-corte, nível, carrinho de 
mão, colher de padreiro, placa vibratória, etc, deverá ser de responsabilidade da empresa contratada, 
assim como os materiais de segurança do trabalho, como luvas, óculos de proteção, sapatão, etc. 

 
5. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa vencedora da licitação, deverá obrigatoriamente executar os serviços 
necessários em obediência ao que prevê este Termo de Referência, bem como os critérios da 
Prefeitura Municipal de Nova Trento e manuais de orientação dos fabricantes de paver e fornecedores 
de paralelepípedos. 

O Manual em referência é parte integrante do processo licitatório destinado à 
contratação do Empreendimento. 

 

COLOCAÇÃO DAS PEÇAS:  

1. Sobre o solo, deverá ser espalhada uma camada de areia média 
limpa, com aproximadamente 4 cm de espessura. Não deverá ser compactada, nem 
molhada. Não deverá  caminhar sobre a base. 

2. Deverá regularizar a camada de areia através de sarrafeamento. 
Nesta etapa deverá deixar as caídas necessárias para a queda de água durante as 
precipitações. 

3. Deverá ser verificado se o nivelamento está correto antes de aplicar 
as peças. 

4. Então deverá iniciar o assentamento das peças no padrão 
escolhido. 
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5. Posicionar cada peça antes de soltar, não deixando espaços e 
folgas entre elas. 

6. Travar os cantos com a guia italiana, ou com uma peça, na posição 
vertical. 

7. Fazer o recorte das peças com disco diamantado, para obter um 
acabamento melhor. 

8. Após a fixação, espalhar areia seca até preencher todas juntas. 
9. Passar a placa vibratória para nivelar o piso por igual e melhor 

encaixe das peças, tirando assim as imperfeições. 
10. Retirar o excesso de areia fina. 

Para o reassentamento dos paralelepípedos, a empresa deverá seguir os seguintes 
passos: 

1. Ajustar a altura da areia que o SAMAE utilizou para fechamento da vala. Este 
trabalho poderá ser de remover, ou repor, de forma que as peças de 
paralelepípedos fiquem no mesmo nível dos existentes, após a compactação; 

2. Assentar os paralelepípedos, de forma que fique pouco mais elevado do que o 
existente para a compactação do rolo compressor de forma que após 
compactação fique no mesmo nível do existente; 

3. Lançar areia de assentamento sobre a área reassentada para tapar as fugas; 
4. Fazer limpeza da área. 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Empresa deverá executar os serviços segundo o cronograma de acordo com a 
liberação dos passeios, após o SAMAE ter assentada a rede de distribuição. Sempre que o SAMAE 
tenha executado 500 metros de extensão e empresa contratada deverá iniciar os serviços de preparo 
do solo e assentamento dos paver’s. 

8  - PREÇOS OFERTADOS 

As empresas proponentes deverão fazer sua proposta de acordo com os quantitativos 
do edital, sendo que os preços deverão atender: 

• Os preços unitários da planilha orçamentária, não podendo ultrapassar 
o da planilha orçamentária, sendo estes preços os máximos unitários. 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução das obras deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias. 
 
10. PAGAMENTOS: 
Os pagamentos serão realizados de conformidade com os Boletins de Medições 

efetuados pela fiscalização do SAMAE a cada 30 dias. 
O último pagamento somente será realizado quando comprovarem que os serviços 

foram executados de conformidade com a especificação deste TR e testado pela fiscalização do 
SAMAE. 

11. SEGURANÇA DA EXECUÇÃO DA OBRA:  
A empresa contratada deverá fornecer aos seus funcionários os equipamentos de 

segurança individual para a garantia da segurança dos mesmos. 
12 . EXECUÇÃO DA OBRA: 
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A execução da obra deverá ser de acordo com as orientações deste Termo de 
Referência, as Normas da Prefeitura Municipal de Nova Trento, bom como indicação dos fabricantes 
de paver’s. 

Todos os materiais serão fornecidos pelo SAMAE de Nova Trento, com paver’s e areia 
para assentamento e tamponamento das fugas. Os paralelepípedos para reparos nos bairros são de 
reassentamento existentes no local. 

Caso a fiscalização constate que os serviços não são de acordo com as Normas, a 
fiscalização comunicará a empresa para que refaça os serviços de acordo com as Normas 
especificadas para a execução dos serviços, conforme descrição abaixo. 

 
1 – Todas as despesas com manutenção, assistência técnica, substituição de peças, seguros, salários, 
taxas, alimentação e demais encargos incidentes, bem como o combustível e lubrificação dos 
equipamentos correrão por conta do licitante vencedor. 

  

2 – Compete à empresa contratada a obtenção e pagamento de eventuais taxas incidentes sobre toda 
e qualquer licença e/ou autorização que se fizer necessária para os serviços e o funcionamento do 
objeto da presente licitação. 

  

3 – São de única e exclusiva responsabilidade da Contratada todas as obrigações referentes ao 
pessoal empregado na execução dos serviços, principalmente quanto às obrigações de natureza 
previdenciária, trabalhista e de segurança, conforme art. 71, da Lei n.º 8.666/93, inclusive em caso de 
eventuais multas ou outras penalidades impostas à Contratada pela Delegacia Regional do Trabalho. 

  

4 – O SAMAE não se responsabilizará por salários, encargos ou qualquer acidente que por ventura 
vier a ocorrer aos funcionários da empresa vencedora. Também não se responsabilizará por 
transporte de funcionários, equipamentos e materiais diversos.   

  

5– O recebimento do objeto da presente licitação se efetivará definitivamente após vistoria, que 
comprove a adequação do objeto aos termos do Edital, por servidor responsável indicado pelo Diretor 
do SAMAE. 

  

6 – A licitante vencedora obriga-se a executar os serviços a que se refere esta licitação de acordo 
estritamente com as especificações técnicas exigidas neste Edital, obrigando-se a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Edital 
quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços 
empregados. 

  

7 – O SAMAE poderá se assim julgar necessário, solicitar parecer técnico especializado de pessoa 
qualificada, para análise da qualidade dos serviços executados, bem como se está em conformidade 
com o descrito neste Edital. 

  

8 – A licitante vencedora assume integral responsabilidade por danos causados ao SAMAE ou a 
terceiros, decorrentes dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou 
destruições parciais ou totais, isentando o SAMAE de quaisquer reclamações resultante de atos de 
seus prepostos ou pessoa física ou jurídica empregada ou ajustada na execução dos serviços. 

  

9 – A licitante vencedora obriga-se a manter durante a execução do Contrato as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório. 
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13. ORÇAMENTO: 
 

Anexo  
 

 

 UNIT  TOTAL 

2.4 m² 800,00     22,00   17.600,00  

3.1 m² 2.000,00 23,00   46.000,00

63.600,00

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

SUBSTITUIÇÃO DE REDES EM TRECHOS COM PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

LEVANTAMENTO DOS PASSEIOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assentamento de paralelepípedo na pista de rolamento

TOTAL

Assentamento de paver em passeios

QTIDADE

 CUSTO EM REAIS 

UNID
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 
 

 
 

ANEXO V 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O SAMAE DE NOVA TRENTO E A EMPRESA .................................................. 
 
Aos …....................... de dois mil e dezessete, na Sede do Samae, sito à Ruas dos Imigrantes, 356 - 
Centro, nesta cidade de NOVA TRENTO, Estado de Santa Catarina, reuniram-se de um lado o 
SAMAE de NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público interno devidamente inscrito no 
CNPJ Nº 95.785.267/0001-48, neste ato representado pelo seu Diretor Ivã Alessandro Franzoi, 
inscrito no CPF Nº …...................., doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de 
outro lado, a Empresa ............................... , sito à Rua ................................., ....., ........., ..........  CNPJ 
N° ......................., com sede e foro na cidade de .............., neste ato representado pelo senhor 
..................., sócio Gerente, doravante simplesmente denominado de CONTRATADA resolvem 
firmar o presente Contrato, que será regido pelas normas e cláusulas abaixo nominadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  OBJETO DO CONTRATO 

 
PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS DE: REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS OU LAJOTAS DE CONCRETO 
,ASSENTAMENTO DE PAVER DE CONCRETO NAS CALÇADAS, COM REPAROS DE MEIO FIO E 
LIMPEZA DO LOCAL ONDE O SAMAE SUBSTITUIRÁ A REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NOS 
BAIRROS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE NOVA TRENTO, NO EXERCICIO 2018, conforme 
especificações constantes no termo de referencia do Anexo I, que  fazem parte integrante deste Pregão 
Presencial N° 02/2018, cuja CONTRATADA foi a vencedora do certame. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA BASE DO CONTRATO 

 
O presente contrato decorre de proposta vencedora, apresentada pela CONTRATADA, em 
….................., atendendo ao Processo Licitatório N° 009/2018 - Pregão Presencial Nº 02/2018. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA:  DA ENTREGA 

 
O serviço deverá ser executado na Rua citada no objeto deste, e executado no prazo máximo de 60 
dias contando da liberação da ORDEM DE SERVIÇO. 
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CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Na vigência deste contrato a CONTRATADA compromete-se a cumprir entre outras, as seguintes 
condições: 
I – Realizar a execução dos serviços contratados de acordo com o previsto na cláusula 3a. descrição 
de eventuais condições especiais; 
II - Garantir a qualidade dos serviços prestados; 
III - Fornecer toda e qualquer informação e orientação técnica a CONTRATANTE sobre o serviço 
prestado. 
 
CLÁUSULA QUINTA:  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Na vigência deste contrato de compra e venda a CONTRATANTE compromete-se a: 
I - Efetuar os pagamentos seguindo os prazos e condições estabelecidos neste contrato; 
II – Comunicar a CONTRATADA qualquer fato que venha a ocorrer quanto ao uso inadequado do 
material licitado; 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA ORIGEM DOS RECURSOS 

O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta:  
15.01.1.009 Ampliação E Melhoria da Rede de Distribuição de Água 
Códigos de Despesa nº  02 -Elementos de Despesa nº4.4.90.39.99.00.00.00 –  
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica, ano base 2018; 
Valor total estimado, máximo: R$ 61.500,00 (Sessenta e um mil e quinhentos reais) 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:  DO PREÇO 

 
Pela contratação dos serviços prestados, devidamente identificados na cláusula primeira deste 
contrato, de acordo com a proposta vencedora pela  CONTRATADA, a CONTRATANTE pagará o 
valor de R$ ......... (......................................). 
 
CLÁUSULA OITAVA:  DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
 O pagamento será no 5º (quinto) dia util, após a execução dos serviços e emissão da Nota Fiscal,  
conforme minuta de Contrato em anexo. 
 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 
 
CLÁUSULA NONA: DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

 
A CONTRATADA deverá comparecer ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto em até 05 
dias após a comunicação do resultado da licitação para a assinatura do presente contrato. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO E REVOGAÇÃO 

O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente por iniciativa da CONTRATANTE, 
atendida sempre a conveniência administrativa, independentemente de interpelação judicial ou 
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extrajudicial, sem que caiba a  CONTRATADA qualquer espécie de indenização. 
I- A critério da CONTRATANTE, caberá ainda rescisão deste contrato administrativo, quando a  
CONTRATADA: 
II- Não cumprir quaisquer das diretrizes contratuais; 
III- Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização 
da CONTRATANTE; 
IV- Entrar em concordata ou falência resultando no inadimplemento das obrigações constantes desse 
contrato e no ato que o originou. 
V- Ocorrendo a rescisão prevista sem um dos sub itens do item I a CONTRATADA responderá por 
perdas e danos; 
VI- O presente contrato poderá ser rescindido também por mutuo consenso entre as partes; 
VII- Fica ressalvado a CONTRATANTE o direito de revogar o presente contrato por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, incorrendo em tal 
hipótese, o não recebimento de qualquer indenização ou reparação pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES 

 
O descumprimento por parte da Contratada de qualquer das cláusulas do presente contrato ou mesmo 
do ato que a originou, implicará numa multa correspondente a 20% (vinte por cento), do valor integral 
do contrato, além da responsabilidade civil que advir da irregularidade por perdas e danos a 
CONTRATANTE, bem como da suspensão temporária de participar em Licitação e impedimento de 
contratar com a administração, por prazo de 01 (um) ano.  
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DO FORO 

 
As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de São João Batista/SC, para dirimir 
quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento. 
Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, 
assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas. 
 
Nova Trento,  ............................. 
 
 
            _____________________________                   _____________________________ 
 Ivã Alessandro Franzoi  
 Diretor do Samae Contratada 
                               Contratante 
 
Testemunhas: 
 
          _______________________________               _______________________________ 
           CPF:                        CPF: 
 
 
 
 



  
 

  

Serviço Autônomo Municipal de Água E Esgoto 
CNPJ 95.785.267/0001-48 

Rua Dos Imigrantes, Nº 356- Centro 
CEP 88.270-000 

Fone: 48 32670380 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 
 
 

ANEXO III 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
(NOME DA EMPRESA) _____________________________________,inscrita no CNPJ ou CIC 
sob o nº ____________________________ sediada 
no(a)___________________________________________________________ (endereço 
completo), declara, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes 
do edital de Pregão n° 02/2018, do SAMAE de ............. 
 
Nova Trento, ___ de ___________________ de 2018. 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
nome e número da identidade do declarante. 
(conforme art. 4°, inciso VII da Lei n° 10.520/2002) 
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ANEXO IV 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, inscrita no CNPJ ou CIC 
sob o nº____________________________ sediada 
no(a)____________________________________________________________________________
__ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
, ___ de ____________________ de 2018 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante. 

 
 
 



  
 

  

Serviço Autônomo Municipal de Água E Esgoto 
CNPJ 95.785.267/0001-48 

Rua Dos Imigrantes, Nº 356- Centro 
CEP 88.270-000 

Fone: 48 32670380 

 
 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 
 

 
 
 

ANEXO V 

 

 

 

 

(MODELO A SER PREENCHIDO PELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 
 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
 
______________ (nome da empresa) ___________, inscrito no CNPJ nº _______________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ______________________________, portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ____________________________ e do CPF nº ___________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inscrito no inciso XXXIII, do Artigo 7, da Constituição Federal, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
(Assinalar com um "X", em caso afirmativo, o campo anterior) 
 
 
............, ______ de ________________de 2018 
 
 
________________________________________ 
(nome da empresa) 



  
 

  

Serviço Autônomo Municipal de Água E Esgoto 
CNPJ 95.785.267/0001-48 

Rua Dos Imigrantes, Nº 356- Centro 
CEP 88.270-000 

Fone: 48 32670380 

Carimbo e assinatura do representante legal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 
 

A N E X O  VI 
 

 PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇOS 

  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

ABERTURA: 06/08/2018  às 09:30 horas 
 

Objeto PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS DE: REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS OU LAJOTAS DE 
CONCRETO ,ASSENTAMENTO DE PAVER DE CONCRETO NAS CALÇADAS, COM REPAROS DE 
MEIO FIO E LIMPEZA DO LOCAL ONDE O SAMAE SUBSTITUIRÁ A REDE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA, NOS BAIRROS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE NOVA TRENTO, NO EXERCICIO 
2018, conforme especificações constantes no termo referencia do Anexo I, que  fazem parte integrante 
deste Pregão Presencial N° 02/2018. 
 

 

Item Unid. Qtde ESPECIFICAÇÃO Valor Unit. Valor Total 

1 m² 2000 Serviço de Mão de Obra para 
Assentamento de Paralelepípedo e 
meio fio 

  

2 m² 800 Serviço de Mão de Obra para 
Assentamento de paver 

  

TOTAL R$  

* Nos  valores acima  apresentados estão  inclusos  todas  as  taxas, impostos ou quaisquer outros 
encargos que recaiam sobre o objeto. 

Dados Bancários:  
Razão Social: (Pessoa Jurídica / em nome da Proponente) 
Banco: 
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Agência: 
Conta Corrente: 
VALIDADE DA PROPOSTA: Mínimo 60 DIAS. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ......................... 
 
______________________________ 
Local / Data 
 
________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do PROPONENTE 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 
 
 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIAL OU 
PROFISSIONAL DA LICITANTE 

(Papel timbrado da empresa) 

…................................./............, ….............. de......................................... de 2018. 
 
 
Ref.: Edital de Licitação Processo nº 009/2018 – Pregão Presencial n° 02/2018 

 

 

 

  DECLARO que a empresa …....................................................................................., 

com sede à Rua …........................................, …....., …............................, Município de 
…............................/........, CEP: …....................................., CNPJ/MF nº. 
…....................................................., não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.  
 
 
 

_____________________________________ 
Representante da Empresa  
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