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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2016 
Processo  25/2016 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 
O Serviço Autônomo Municipal de Agua e esgoto- SAMAE, com sede à Rua Edgard Cunha, nº 322 - Bairro Conde 
D’Eu, Orleans/SC, inscrita no CNPJ sob nº 82.559.154/0001-82, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão do Tipo Menor Preço por Item, para a Contratação de Empresa para prestar serviço em 
caráter continuado de manutenção bombas e motores, a ser regida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 
2002,  com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123 de 14/12/2006 
e alterações posteriores e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes.  conforme especificações 
e quantidades descrito no item 1. Do Objeto. 
 

Os envelopes nº 01 – Proposta Comercial, nº 02 – Documentação e os ANEXOS (entregues fora dos 
envelopes): IV - Credenciamento e VI – Declaração de ME/EPP, deverão ser entregues até a data e horário 
abaixo, a saber: 

 

a) Data: 19/12/2016 
b) Local: Edifício-sede  do Samae, sito na Rua Edgard Cunha 322– bairro: Conde D’eu – Orleans - SC 
c) Horário para credenciamento, abertura dos envelopes e disputa de preços: às 10:00 horas no Setor      
de Licitações do SAMAE DE ORLEANS - SC 

 

1 - DO OBJETO 

 

Item Especificação un quant Valor 
unit. max 

Valor 
Total max. 

 Prestação de serviços para manutenção em Bombas 
centrifuga, submersíveis, multiestágios, vibratórias, 
dosadoras de potências, marcas e modelos diversos. 

Fluído: Água tratada, Águas servidas, esgoto sanitário bruto 
e produtos químicos diversos; 

Hrs 300 74,50 22.350,00 

 Total    22.350,00 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

2.1. No dia, hora e local designados para a abertura da sessão neste Edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro, inicialmente receberá os envelopes contendo as propostas 
comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo na parte 
externa, a seguinte identificação: 

 

De: (nome da licitante) 
(endereço da 
licitante) (CNPJ da 
empresa) 

 

Ao: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE 
Pregão nº 25/2016 
Envelope nº 1 - Proposta Comercial 

 
De: (nome da licitante) 

(endereço da 
licitante) (CNPJ da 
empresa) 
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Ao: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE 

Pregão nº 25/2016 
Envelope nº 2 – Documentação 
 

2.2 Em seguida, realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na 
comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. 
A não comprovação de tais poderes impedirá a licitante de ofertar lances verbais. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Só poderá deliberar em nome da licitante, formulando ofertas/lances de preços e praticar os demais atos 
pertinentes ao certame, um dos seus dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa 
física habilitada por meio de credenciamento, na forma do ANEXO IV, com firma reconhecida, ou ainda  pessoa 
física habilitada através de procuração por instrumento público ou particular da qual constem poderes específicos 
para formular lances, negociar preço, interpor recurso, desistir de sua interposição e praticar todos os atos 
pertinentes ao certame. 

 

3.2. Deverão ainda ser apresentados junto ao credenciamento os seguintes documentos: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 
administradores; 
b) Documento oficial com foto do representante legal ou procurador da licitante. 

 

3.3. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a mesma deverá apresentar comprovação 
desta condição através da apresentação da declaração no ANEXO VI (com firma reconhecida), ou Certidão da 
Junta Comercial, emitida no ano vigente, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na lei 
Complementar nº123/06. 

 

3.3.1. A não comprovação do subitem 3.3 acarretará na impossibilidade de usufruir dos benefícios previstos nos 
itens 6.10 e 6.14 do Edital. 

 

3.4. Todos os documentos elencados neste item deverão ser entregues apartados dos invólucros de 
Proposta Comercial e Documentação. 

4. DA PROPOSTA COMERCIAL 

4.1. A Proposta Comercial, contida no Envelope nº 1, deverá ser elaborada e apresentada considerando as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos e observar os seguintes requisitos: 
a) emitida em uma via, de preferência por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas. 

 

b) conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente, o mesmo da Nota de 
Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame; 

 

c) descrição precisa quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações constantes no item 1 - 
DO OBJETO, constando os valores unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos,  com 
no máximo duas casas decimais e, de preferência, também por extenso; 

 

d) estar fixado prazo de validade da proposta, não inferior a 60 dias, contados a partir da data da apresentação. 
Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. Se o prazo de validade for 
omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 dias; 

 

e) constar que os preços, serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, podendo após este período ser 
reajustado pelo IGPM ou outro índice que venhas substituí-lo; 

 
f) estar incluso no preço proposto, todas as despesas com impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, frete, carga e descarga dos materiais e todas as demais 
despesas necessárias para o fornecimento do objeto da presente licitação; 
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g) O prazo de fornecimento do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do 
Contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei; 

 

OBS.: Na hipótese prevista na alínea “h”, a falta de assinatura na Proposta, poderá ser suprida pelo Representante 
Legal da empresa, desde que, presente na sessão do Pregão. 

 

4.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e 
de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

4.3. A Pregoeira considerará como formal, os erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a 
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 

 

4.4. No envelope nº 01 - Proposta, deverá conter a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, dando ciência de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, na forma do ANEXO II. 

 
OBS.: Caso a Declaração seja apresentada no momento do Credenciamento, fora do envelope nº 01 - Proposta 
Comercial, o documento será igualmente aceito. 

5. DA HABILITAÇÃO 

Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública são os seguintes: 
 

5.1. As Empresas  deverão apresentar os seguintes documentos, válidos na data da abertura da sessão pública 
do Pregão Presencial: 

 
5.1.1 - Declarações referentes à Habilitação: 

a) Declaração da PROPONENTE, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida por órgão 
da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, de acordo com o modelo constante no ANEXO  VII 
deste Edital; 

 
b) Declaração da proponente de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição  Federal 

(conforme modelo constante do ANEXO III, do presente edital). 
 

5.2.2. Habilitação Jurídica: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 
administradores (caso o documento comprovando a habilitação jurídica já tenha sido entregue na fase de 
credenciamento este será dispensado do envelope de Habilitação). 

 
5.2.3. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
b) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, que 

contemple também os débitos relativos ao INSS; 
c) Prova de regularidade relativa com a Fazenda Estadual, da sede da proponente; 
d) Prova de regularidade relativa com a Fazenda Municipal, da sede da proponente; 

 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 

12.440/2011. 
OBS:  Não será aceita Certidão Negativa de Ações Trabalhistas; 

 
5.2.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
a)   Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

5.3. Os documentos que não possuírem data de validade, será considerada a validade de 60 dias a partir da 
emissão; 

 

5.2.5.  Qualificação Técnica: 
a) Apresentar Credencial de assistente técnico ou certificados de cursos e treinamento de pelo menos 03 (tres) 

fabricantes de bombas  
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OBS: O Samae com o intuito de que os mecânicos da empresa vencedora do certame tenham a devida 
capacidade e conhecimento técnico, solicita que as mesmas tenham a credencial de assistente técnico ou até 
mesmo  certificados  de  cursos  profissionalizantes  realizados  na  área  de        manutenção  de  bombas,  não 

necessariamente das 03 empresas citadas acima na letra “a”, mais que tenham, ao menos uma diversidade de 
cursos com 03 (tres) ou mais fabricantes de bombas. O Samae conta com uma grande diversidade de fabricantes 
e tem a necessidade de garantir que receberá um trabalho de qualidade. 
Portanto, serão aceitos também, certificados de cursos e treinamento, não necessariamente certificado de 
assistente técnico. 

 
5.4. Os documentos referidos no item 5 pertinentes à Habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do SAMAE de Orleans, ou 
publicação em órgão de imprensa Oficial. Os documentos disponíveis para consulta na internet não necessitarão 
de autenticação. 

 

5.5. As Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, e, uma vez 
sendo declarada vencedora do certame, terá prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério  da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
5.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, 
sem prejuízos das sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO E DOS LANCES 

6.1. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e os Membros da Equipe de Apoio rubricarão todas 
as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelas licitantes. 

 

6.2. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo preço por item que apresentarem propostas 
com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço. 

 

6.2.1. Não havendo, no mínimo três propostas escritas nas condições definidas no item anterior, poderão ser 
classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três propostas. 

 

6.3. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da 
ordem de oferta dos lances. 

 
6.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

 

6.5. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances 
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor. 

 
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

6.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará exclusão da licitante 
da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito 
de ordenação das propostas. 

 
6.8. Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente o  proponente 
para que seja obtido preço melhor. 

 
6.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 
6.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas, em ordem crescente, as ofertas de preços propostos, o 
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pregoeiro verificará: 
 

a. Havendo empate fictício, ou seja, se a proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, for até 5%(cinco por cento) superior a de menor preço, deverá ser assegurada a esta  a 

apresentação de nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo 
máximo de 05(cinco) minutos do encerramento dos lances, na forma do art. 45 da Lei Complementar 
123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014; 

b. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 
que se encontrem no intervalo de empate fictício, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

c. Não ocorrendo a contratação na forma da alínea “a”, serão convocadas remanescentes que porventura 
se enquadrarem na hipótese de empate fictício, observada a ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

d. Na hipótese da não contratação na forma das alíneas anteriores, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados 
em Planilha de Custos, decidindo motivadamente a respeito. 

 
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a documentação 
de habilitação da(s) licitante(s) que a tiver(em) formulado, para confirmação de suas condições habilitatórias. 

 

6.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados no pregão, sujeitando-se o proponente às penalidades 
previstas em Lei. 

 
6.14 Se houver proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a habilitação será 

analisada de acordo com a Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014: 
 

a. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, conforme artigo 43, § 1º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 
147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito,  e  emissão  de eventuais certidões negativas ou 
positivas  com efeito de certidão negativa. 

b. A não-regularização da documentação, no prazo  previsto  no § 1º do Art. 44,  da  LC  123/2006, alterada 
pela Lei Complementar 147/2014, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação. 

 

6.15. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 

 

6.16. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, 
a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo 
que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por 
parte da licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) corridos, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 
imediata do processo. 

 
6.16.1. As razões do recurso deverão ser obrigatoriamente registradas na Ata da sessão do Pregão. Não serão 
apreciados os recursos cuja motivação não seja a mesma consignada na Ata. 

 
6.16.2. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia 
ao direito de recorrer. 
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6.17. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada acompanhada de seus anexos, contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas na 
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para a habilitação e os recursos interpostos, estes, 
em conformidade com as disposições do item acima. 

 
6.17.1. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e por todas as licitantes 
presentes. 

 

6.18. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá ela o prazo de três 
dias úteis corridos para apresentação das razões de recurso. 

 
7.2. A falta da manifestação, imediata e motivada na Sessão Pública, importará na decadência do direito de 
recurso por parte da licitante. 

 

7.3. As razões do recurso deverão ser obrigatoriamente registradas na Ata da sessão do Pregão. Não serão 
apreciados os recursos cuja motivação não seja a mesma consignada na Ata. 

 
7.4. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de três dias corridos para 
apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

 

7.5. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

7.6. O(s) recursos(s) será(ão) dirigido(s) ao Pregoeiro, o qual dentro das suas atribuições examinará o recurso 
encaminhando posteriormente à autoridade competente, Diretor Presidente, para apreciação e decisão, no  prazo 
de cinco dias. 

8. DA ADJUDICAÇÃO 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital e decididos os recursos, a(s) licitante(s) será(ão) 
declarada(s) vencedora(as), sendo-lhe(s) adjudicado(s) o(s) objeto(s) do certame. 

9. DA CONTRATAÇÃO 

9.1. Após a homologação do certame, a licitante vencedora será intimada para assinatura do contrato ou a  retirar 
o empenho, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no item 11, deste Edital. 

 

9.2 Caso a licitante vencedora recuse-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a retirar o empenho, no prazo 
e condições estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada para fazê-lo nas 
condições por ela propostas, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. As notas fiscais referentes aos serviços prestados do dia 26 do mês até o dia 25 do mês seguinte deverão 
ser entregues dentro do mês de competência, devendo ser entregues no Samae sempre até o dia 27 de cada 
mês. 

 
10.1.1. O fechamento das notas fiscais deverá ocorrer sempre do dia 26 ao dia 25 do mês subsequente. 

 

10.2. O pagamento dar-se-á 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal, mediante certificação do SAMAE 
de que o serviço foi executado de acordo com as exigências do Edital. O prazo para Certificação será de até 05 
dias após a entrega da nota fiscal. 
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10.3. Sempre que houver entrega de equipamentos/materiais junto com a prestação de serviço a Contratada 
deverá apresentar nota fiscal de mercadoria para os respectivos equipamentos/materiais e nota fiscal de serviço 
referente à mão-de-obra. 

 
10.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 

 

10.5. O pagamento poderá ser sustado, caso ocorra inadimplemento das obrigações da Contratada para com o 
SAMAE. 

 

11. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

11.1. O não cumprimento dos prazos especificados e, ainda, a prática de qualquer transgressão dessas 
obrigações pela PROPONENTE CONTRATADA, a sujeitarão às seguintes sanções: 
a) Multa de 10% (dez pontos percentuais) aplicada ao valor total do Contrato, por descumprimento do prazo de 
entrega do material limitada à incidência a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do objeto assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 
b) 15% sobre o valor contratado, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea “a”, ou em 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 
c) 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 
11.1.2. Em qualquer das hipóteses anteriores o SAMAE poderá rescindir unilateralmente o Contrato. 

 

11.1.3. Nos casos das alíneas b e c o Samae poderá suspender temporariamente a PROPONENTE 
CONTRATADA de participação em licitações com o SAMAE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme 
artigo 87, III da Lei 8.666/93, sem prejuízo das multas acima previstas, e sem renúncia das demais providências 
legais cabíveis. 

 

11.2. Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520, de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou não retirar o empenho, 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 do SAMAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

11.3. As multas previstas no item 11.1 e subitens poderão ser descontadas diretamente da fatura a ser paga à 
PROPONENTE CONTRATADA. 

 
11.4. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido 
processo legal e da ampla defesa. 

 
11.5. As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 
11.6. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do objeto da presente licitação, advier 
de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

12. DA RESCISÃO 

12.1. O Empenho/Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. A empresa a ser contratada reconhece, desde já, os direitos do SAMAE em caso de rescisão administrativa, 
por qualquer um dos motivos previstos no inciso I, do art. 79 da Lei nº 8.666/93. 
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12.3. A rescisão poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

13.1 - Caberá à licitante vencedora fornecer o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada 
ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes execução. 

 
13.2 - Executar os serviços solicitados na medida da necessidade, podendo ocorrer em dias úteis e não úteis, nas 
Unidades do SAMAE de Orleans; 

 
13.3 - Prestar os serviços, objeto da presente licitação, em qualquer unidade do SAMAE; 

 
13.4 - A empresa vencedora deverá efetuar a retirada/instalação dos equipamentos no local em que 
estejam instalados executando alinhamento e balanceamento quando solicitado pelo Samae num prazo 
máximo de 1:00 hora após a solicitação; 

 
13.5 - Responsabilizar-se pelos custos de deslocamento para a prestação dos serviços nas unidades indicadas 
pelo SAMAE; 

 

13.6 – Disponibilizar todo tipo de ferramental torno, solda, relógio comparador, chaves e etc, equipamentos 
necessários para retirada/instalação e manutenção dos equipamentos, bem como veículos adequados ao 
transporte dos mesmos. 

 
13.7 - Disponibilizar para seus funcionários todos os equipamentos de proteção individual e coletivo dos 
funcionários quando da execução de serviços nas dependências do SAMAE tanto na sede quanto nas instalações 
remotas. 

 
13.8 – Para todas as manutenções efetuadas deverão ser emitidos relatórios de causas, e serviços realizados; 

 
13.9 - As peças sobressalentes necessárias à manutenção dos equipamentos, deverão ser discriminadas e 
informadas pela contratada ao SAMAE, para que se proceda à pesquisa de preços e compra dos mesmos; 

 

13.10 – Comprovar a qualquer tempo através de certificados de fabricantes ou de qualificação profissional, a 
capacidade técnica de seus funcionários envolvidos na manutenção dos equipamentos; 

 
13.11 - Aceitar acréscimos ou supressões que o SAMAE solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do artigo 
65 de Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

13.12 - Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 
decorrentes desta Contratação. 

 
13.13 - Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação. 

 

13.14 – Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de cadastramento e qualificação exigidas nesta licitação. 

 
13.15 - Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte do SAMAE, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram. 

 

13.16 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados, observando-se 
as leis trabalhistas e previdenciárias aplicáveis ao caso e demais exigências legais para o exercício das atividades 
do objeto deste Contrato, ficando, ainda o SAMAE isento de qualquer vínculo empregatício. 

 
13.17 - Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuições previdenciárias, encargos  trabalhistas, 
taxas, fretes e quaisquer outros que forem devidos. 
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13.18 - Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar 
diretamente ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas 
formas, quando do cumprimento da obrigação. A Contratante ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer 
entre a licitante vencedora e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos. 

14. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Fiscalizar a execução dos serviços, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das 
responsabilidades do Código Civil e/ou Penal. 

 

14.2. Anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação. 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

15.1. As despesas resultantes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no 
orçamento do SAMAE a saber: 

16. PROJETO/ATIVIDADE: 2032 
         ELEMENTO: 33.90.39.17.00.00.00 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

17.2. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, 
desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 
17.3. No interesse do SAMAE, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser 
adiada a abertura da licitação e ou alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da 
Lei 8.666/93. 

 

17.4. As licitantes deverão apresentar documentos autenticados por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor do SAMAE de Orleans, podendo esta se assim entender necessário, a 
qualquer tempo exigir os respectivos originais para conferência. 

 
17.5. O Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do Art. 43, da Lei nº 8.666/93, se 
reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório. 

 
17.6. A licitação não implica proposta de contrato por parte do SAMAE. Até a entrega da Nota de Empenho ou 
assinatura do Contrato, poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o SAMAE tiver conhecimento de qualquer fato ou 
circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

 
17.7. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

 

17.8. Das sessões públicas serão lavradas Atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 
Proponentes presentes, com registro detalhado de todas as ocorrências. 

 
17.9. Não serão aceitos documentos ou propostas por e-mail ou fax. 

 

17.10. Integram este Edital os seguintes anexos: 
ANEXO I - Minuta de Contrato 
ANEXO II - Modelo de Declaração para Habilitação 
ANEXO III - Modelo de Declaração para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93 
ANEXO IV - Modelo de Credenciamento 
ANEXO V - Relação de documentos para Cadastro 
ANEXO VI - Modelo de Declaração para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte 
ANEXO VII - Declaração de Idoneidade 
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17.11. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do  presente Edital 
deverão ser encaminhados pelo (Fax: 0**48 34660233)  ramal 30 ou ainda pelo e-mail: 
compras@samaeorleans.sc.gov.br  em até 02 (dois) dias úteis, anteriores a data fixada para abertura das 
propostas. 

 
 
E para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no Diário Oficial dos Municípios, 
e no quadro do mural de editais do SAMAE de Orleans - SC e disponibilizado no site: samaeorleans.sc.gov.br  do 
SAMAE de Orleans-SC . 

 
 

Orleans (SC), 05 de Dezembro de 2016 
 
 
 
 
 
 

Fabio Echeli Bett 
Diretor Interino do SAMAE 
  

mailto:compras@samaeorleans.sc.gov.br


 

 11 

 

 

 

ANEXO I AO EDITAL DE PREGÃO  25/2016 - MINUTA DE CONTRATO 
 

1. PARTES 
1.1 - SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 82.559.154/0001-82, com sede na Edgard Cunha 322, nesta cidade de Orleans, estado de 
Santa Catarina, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente Antonio I. Willemann, doravante denominado 
CONTRATANTE. 

 

1.2 -   , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº   , 
com sede na Rua  , nº   , na cidade de  , estado de  , neste ato 
representada pelo Sr.    , doravante denominada CONTRATADA. 

 
2. OBJETO 
2.1 - Este contrato visa o fornecimento por parte da CONTRATADA, do objeto que tem como origem a licitação 
na modalidade Pregão nº 25/2016 a seguir descrito: 

 
Item Especificação Un. Quant. Pr. Un. Total 

 (Conforme os itens do objeto, vencidos)     
      
      

 

2.2 - Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em 
todos os seus termos, as condições do Edital de Pregão nº 25/2016, bem como a proposta da CONTRATADA, 
anexos e pareceres que formam o procedimento licitatório. 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1 - As despesas resultantes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no orçamento 
do SAMAE, dotação: 

PROJETO/ATIVIDADE: 2032 
   ELEMENTO: 33.90.39.17.00.00.00 
 

4. DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1 -  Pelo fornecimento do  objeto ora  avençado, a CONTRATANTE pagará  à CONTRATADA o valor  de R$    ( 
 ). 

 

4.2. As notas fiscais referentes aos serviços prestados do dia 26 do mês até o dia 25 do mês seguinte deverão 
ser entregues dentro do mês de competência, devendo ser entregues no Samae sempre até o dia 27 de cada 
mês. 

 
4.2.1. O fechamento das notas fiscais deverá ocorrer sempre do dia 26 ao dia 25 do mês subsequente. 

 

4.3. O pagamento dar-se-á 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal, mediante certificação do SAMAE 
de que o serviço foi executado de acordo com as exigências do Edital. O prazo para Certificação será de até 05 
dias após a entrega da nota fiscal. 

 
4.4. Sempre que houver entrega de equipamentos/materiais junto com a prestação de serviço a Contratada 
deverá apresentar nota fiscal de mercadoria para os respectivos equipamentos/materiais e nota fiscal de serviço 
referente à mão-de-obra. 

 
4.5. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 

 

4.6. O pagamento poderá ser sustado, caso ocorra inadimplemento das obrigações da Contratada para com o 
SAMAE. 

 
4.7 - Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a 
requerimento do interessado. 
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4.7 - Os valores constantes na presente cláusula serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, podendo 
após este período ser reajustado pelo IGPM ou outro ídice que venha substituí-lo; 

 

5. DA  RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
5.1 - Caberá à CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato, de acordo 
com o estabelecido na Cláusula quarta. 

 

6. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto do presente contrato de acordo com a proposta apresentada 
no procedimento licitatório, nº 25/2016, a qual, como todos os documentos da licitação e especificações da 
CONTRATANTE, passa a fazer parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição. 

 

6.2 - Caberá à licitante vencedora fornecer o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada ficando 
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes execução. 

 
6.3 - Executar os serviços solicitados na medida da necessidade, podendo ocorrer em dias úteis e não úteis, nas 
Unidades do SAMAE de Orleans; 

 

6.4 - Prestar os serviços, objeto da presente licitação, em qualquer unidade do SAMAE; 
 

6.5 - A empresa vencedora deverá efetuar a retirada/instalação dos equipamentos no local em que estejam 
instalados executando alinhamento e balanceamento quando solicitado pelo Samae num prazo máximo de 1:00 
hora após a solicitação; 

 

6.6 - Responsabilizar-se pelos custos de deslocamento para a prestação dos serviços nas unidades indicadas 
pelo SAMAE; 

 
6.7 – Disponibilizar todo tipo de ferramental torno, solda, relógio comparador, chaves e etc, equipamentos 
necessários para retirada/instalação e manutenção dos equipamentos, bem como veículos adequados ao 
transporte dos mesmos. 

 
6.8 - Disponibilizar para seus funcionários todos os equipamentos de proteção individual e coletivo dos 
funcionários quando da execução de serviços nas dependências do SAMAE tanto na sede quanto nas instalações 
remotas. 

 

6.9 – Para todas as manutenções efetuadas deverão ser emitidos relatórios de causas, e serviços realizados; 
 

6.10 - As peças sobressalentes necessárias à manutenção dos equipamentos, deverão ser discriminadas e 
informadas pela contratada ao SAMAE, para que se proceda à pesquisa de preços e compra dos mesmos; 

 

6.11 – Comprovar a qualquer tempo através de certificados de fabricantes ou de qualificação profissional, a 
capacidade técnica de seus funcionários envolvidos na manutenção dos equipamentos; 

 
6.12 - Aceitar acréscimos ou supressões que o SAMAE solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do artigo 
65 de Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

6.13 - Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 
decorrentes desta Contratação. 

 
6.14 - Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação. 

 
6.15 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de cadastramento e qualificação exigidas nesta licitação. 

 
6.16 - Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte do SAMAE, prestando todos os esclarecimentos solicitados 
e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram. 
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6.17- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados, observando-se as 
leis trabalhistas e previdenciárias aplicáveis ao caso e demais exigências legais para o exercício das atividades 
do objeto deste Contrato, ficando, ainda o SAMAE isento de qualquer vínculo empregatício. 

 
6.18- Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, 
taxas, fretes e quaisquer outros que forem devidos. 

 
6.19 - Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar 
diretamente ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas 
formas, quando do cumprimento da obrigação. A Contratante ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer 
entre a licitante vencedora e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos. 

 

7. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
7.1 - Prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da 
Lei; 

 
7.2 - Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido no presente Contrato somente será justificado, e 
não será considerado como inadimplemento contratual, se provocado por atos ou fatos imprevisíveis não 
imputáveis à CONTRATADA e devidamente aceitos pela CONTRATANTE. 

 

8. DAS PENALIDADES 

8.1 – O não cumprimento dos prazos especificados e, ainda, a prática de qualquer transgressão dessas 
obrigações pela PROPONENTE CONTRATADA, a sujeitarão às seguintes sanções: 
a) Multa de 10% (dez pontos percentuais) aplicada ao valor total do Contrato, por descumprimento do prazo de 
entrega do material limitada à incidência a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do objeto assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 
b) 15% sobre o valor contratado, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea “a”, ou em 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 
c) 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 

8.1.2 – Excedido o limite de 20 % (vinte pontos percentuais) previsto no sub item “8.1” supra, o SAMAE poderá 
rescindir unilateralmente o Contrato, suspender temporariamente a PROPONENTE CONTRATADA de 
participação em licitações e impedi-la de contratar com o SAMAE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sem 
prejuízo das multas acima previstas, e sem renúncia das demais providências legais cabíveis. 

 

8.2 – Demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 com suas alterações. 
 

8.3 - As sanções previstas no item anterior poderão ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da 
PROPONENTE CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina o 
artigo 87, parágrafo 2.º da Lei 8.666/93. 

 

8.4 - As multas previstas no item 12.1, subitens e “12.1.2”, poderão ser descontadas diretamente da fatura a ser 
paga à PROPONENTE CONTRATADA. 

 
8.5 - Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520, de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade 
da sua proposta, não celebrar o contrato ou não retirar o empenho, 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 do SAMAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

8.6 - As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 
8.7 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do objeto da presente licitação, advier 
de caso fortuito ou motivo de força maior. 
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9. DA RESCISÃO 
9.1 - O Empenho/Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93 

 
9.2 - A empresa a ser contratada reconhece, desde já, os direitos do SAMAE em caso de rescisão administrativa, 
por qualquer um dos motivos previstos no inciso I, do art. 79 da Lei nº 8.666/93. 
9.3 - A rescisão poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração. 

 

10. DA VIGÊNCIA 
10.1 - O presente Instrumento terá vigência de 12 meses, adicionados ao prazo do fornecimento, contados a 
partir de sua assinatura. 

 

11. DOS DANOS E PREJUÍZOS 

11.1 - A CONTRATADA responderá por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados e ou 
contratados por esta, venham a causar diretamente ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, decorrente de 
dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da obrigação. A Contratante ficará alheia 
à relação jurídica que se estabelecer entre a licitante vencedora e os terceiros eventualmente prejudicados por 
tais danos. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que o SAMAE solicitar, até o limite 
permitido pelo parágrafo 1º do artigo 65 de Lei nº  8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

12.2 - A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos, é a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

 
12.3 - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de cadastramento e qualificação exigidas nesta licitação. 

 

12.4 - A não utilização por parte do SAMAE, de quaisquer direitos a ele assegurados neste Contrato ou na Lei, 
em geral, ou não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importará em novação quanto a seus 
termos, não devendo, portanto, ser interpretados como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. 

 

13. DO FORO 
13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Orleans, estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente Contrato. 

 
E, por estarem assim justos e contratados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares 
pertinentes, firmando-o em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas. 

 
Orleans (SC)  de  de   

 
 
 
 
  

 

                                                                                                Fabio Echeli Bett  
                                                             Diretor Interino do SAMAE 
 
 

 

 
 

 

CONTRATADA 
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ANEXO II 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
 
 

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório - PREGÃO 25/2016, que a empresa 
  ,  estabelecida  na  Rua/Av.  ,  nº na  cidade  de 
  ,  inscrita  no  CNPJ sob nº  ,  atende  plenamente os requisitos 
necessários à habilitação, possuindo toda a documentação para habilitação exigida no edital. 

 
 
 
 

  , em  de  de   
 
 
 
 

Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento deverá ser entregue no envelope 01 - Proposta 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

DECLARAMOS para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que a empresa   , estabelecida na Rua/Av. 
  , nº na cidade de   , inscrita no CNPJ sob 
nº  ,  não  emprega  menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 
 
 
 
 

  , em  de  de   
 
 
 
 

Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Este documento deverá ser entregue no envelope 02 - Habilitação 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 

Através   da   presente,   credenciamos  o(a)  Sr.(a)    .   portador(a)   da  Cédula  de 
Identidade nº  e CPF sob nº   , a participar da licitação instaurada 
pelo SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Orleans-SC, na modalidade PREGÃO nº 
25/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para  pronunciar-se em  nome  da  
empresa   ,  bem  como  formular  propostas  verbais,   recorrer  e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 
 
 
 

  , em  de  de   
 
 
 
 

Carimbo e Assinatura do Credenciante (com Firma Reconhecida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento deverá ser entregue ao Pregoeiro no início da sessão, acompanhado de document de 
Identidade com foto. 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E 
 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 

........................................................................., inscrita  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 

legais, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. 
 
 
 

........................................, em ........de......................de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do Representante Legal (com Firma Reconhecida) 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do Contador Responsável (com Firma Reconhecida) 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento deverá ser entregue ao Pregoeiro no início da sessão, juntamente com o 
Credenciamento. 
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ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO de Orleans, na modalidade Pregão 25/2016, que não 
fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

  , em  de  de 2016. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Diretor ou Representante Legal 
 
 
 
 
 
 

Este documento deverá ser entregue no envelope 02 – Habilitação 


