
 

 

 

 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO 22/2017  

  
 

TÍTULO: Registro de Preços de Materiais de construção diversos a serem utilizados  pelo 

SAMAE. 

 

Tipo de Licitação: Menor preço 

Forma de Julgamento: Por item 

Forma de Fornecimento: Parcelada 

Regência: Lei nº 10.520/2002, Dec. Municipal nº 2.879/2006,  Lei Complementar nº 123/2006 e 

Lei nº 8.666/93 e alterações. 

Horário de Expediente do SAMAE: Das 07h45min às 11h45min e das 13h30min às 17h30min. 

 

O Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto- SAMAE, com sede na Rua Edgard Cunha, nº 

322 - Bairro: Conde D’Eu , Orleans/SC, inscrito 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 

registro de preços de materiais  para utilização pelas areas técnicas no exercício de 2017 

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregão: 

 
 

Anexo I – Quadro de Quantitativos/Especificações e Valor Máximo Estabelecido por 

Item. 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços. 

Anexo III – Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal. 

Anexo IV – Modelo de declaração de atendimento às condições de habilitação.  

Anexo V – Modelo de declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Anexo VI – Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos para licitar. 

Anexo VII – Modelo de declaração que a empresa não possui diretores, gerentes, sócios e 

empregados que sejam servidores ou dirigentes do órgão licitante ou de 

qualquer órgão da Administração Pública Municipal. 

Anexo VIII – Modelo de Carta de Credenciamento. 

Anexo IX – Minuta de Ata de Registro de Preço. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 - DA LICITAÇÃO 

 
1.1 - Do Objeto do Pregão 

Aquisição de material a ser utilizado pelas areas técnicas do SAMAE no exercício de 2017, de 

acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos anexos e neste Edital. 

1.2 – Justificativa de Aquisição 

A aquisição do objeto descrito tem por justificativa a necessidade de conservação das  

unidades operacionais do SAMAE nos municípios de Orleans-SC. 

1.3 - Entrega dos Envelopes 

Envelope nº 1 (Proposta de Preços) e Envelope nº 2 (Documentos de Habilitação) 

✓ Data/Hora: até às 10h:00 do dia 14/11/2017 

✓ Local: SAMAE – Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto– Rua Edgard Cunha, nº 

322 - Bairro: Conde D’Eu , Orleans/SC – CEP: 88.870.000 

1.4 – Abertura da Sessão 

✓   Data/Hora: 14/11/2017 às 10h:05min. 

✓ Local: SAMAE – Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto–  Rua Edgard Cunha, 

nº 322 - Bairro: Conde D’Eu , Orleans/SC – CEP: 88.870.000 

✓  
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação, que atenderem às exigências estabelecidas neste Edital. 

2.2 - Não será admitida a participação de: 

2.2.1 - Empresas cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de 

credores ou em dissolução ou em liquidação; 

2.2.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

2.2.3 Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou 

dirigentes do órgão licitante ou de qualquer órgão da Administração Pública Municipal 

 

2.3 – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

2.3.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte que QUISEREM participar deste 

certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, 

deverão observar o disposto nos subitens seguintes: 

2.3.2 – A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser 

comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação: 

a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante  onde 

conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. 

As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão 

apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu 

enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A 

Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias 



 

 

da data marcada para a abertura da presente Licitação. 

b) Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma 

das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o 

modelo do Anexo V, do presente Edital. 

2.3.3 Os documentos para fins de comprovação da condição de Microempresa e Empresa 

de Pequeno Porte deverão ser apresentados FORA DOS ENVELOPES, no ato de 

CREDENCIAMENTO das empresas participantes. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 

 

3.1 – Fica a critério da licitante se fazer representar ou não na sessão. 

3.2 – Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do pregão, a licitante 

interessada ou seu representante deverá identificar-se, e, no caso de representante, esse deverá 

comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de propostas e para a 

prática de todos os atos relativos ao certame. 

3.2.1 - Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da 

licitante, o credenciado entregará ao pregoeiro: 

a) Cópia do documento de identidade de fé pública; 

b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular ou 

Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo VIII deste Edital, com firma 

reconhecida em cartório, com poderes específicos para representar a empresa na 

licitação em todas as suas fases, e todos os demais atos, em nome da licitante; bem 

como cópia do contrato social autenticado; 

 

c) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata 

de eleição do dirigente da licitante. 

3.2.2 – As licitantes deverão entregar no ato do credenciamento declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser apresentada fora dos 

envelopes de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV; 
 
 

3.3 – As licitantes deverão se fazer presentes na sessão pública do Pregão, no horário fixado no 

preâmbulo deste Edital, para: 

3.3.1 - Credenciamento; 

3.3.2 - Entrega dos envelopes com as propostas e documentos. 

3.4 – Somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, 

para esse feito, um único representante por licitante interessada, para cada item. 

3.5 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 

neste Pregão, por item, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes representadas. 

3.6 – A comprovação de que o interessado não possui poderes específicos para representar a 

licitante no certame, implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, 

consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido e, permanecendo tão somente 

no certame a sua proposta escrita. 

3.7 – Aplica-se igualmente o disposto no item 3.5 às licitantes que não se fizerem representar na 

sessão pública. 

3.8 – A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar da fase 



 

 

de competição com lances verbais, da negociação de preços e de se manifestar motivadamente 

sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência do direito de interpor recurso. 

3.9 – Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo licitatório, 

deverão ser entregues SEPARADAMENTE dos envelopes da Proposta e da Documentação de 

Habilitação. 

3.10 – Os documentos de credenciamento deverão ser entregues mesmo quando a empresa 

participante não enviar representante para participar do certame. 

3.11 - Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de 

processamento do pregão. 

3.12 Os envelopes nº1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Documentos de Habilitação) poderão ser 

remetidos em correspondência registrada, por Sedex e/ou despachados por intermédio de 

empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o SAMAE não se responsabilizará 

por extravio ou atraso. 

3.12.1 Caso a empresa NÃO ENVIE REPRESENTANTE para participar da sessão 

 pública,  DEVERÁ  remeter  juntamente  com  os  envelopes  “Proposta  de  Preços”    e 

 “Documentos de Habilitação”, em ENVELOPE SEPARADO, a seguinte 

documentação: 

I – Para comprovar a qualidade de representante da licitante: 

a) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular ou 

Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo IX deste Edital, com firma 

reconhecida em cartório, com poderes específicos para representar a empresa na 

licitação em todas as suas fases, e todos os demais atos, em nome da licitante; bem 

como cópia do contrato social autenticado; 

b) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata 

de eleição do dirigente da licitante. 

II - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 

modelo estabelecido no Anexo IV. 
 
 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

4.1 – Aberta à sessão pública do Pregão, e finalizado o credenciamento dos interessados ou seus 

representantes esses entregarão ao pregoeiro: 

4.1.1 – A proposta de preços e os documentos de habilitação que deverão ser apresentados 

em envelopes separados e fechados de forma a não permitir a violação de seu conteúdo, 

preferencialmente opacos e rubricados no fecho, contendo na parte externa as seguintes 

informações: 
 

Envelope nº 01 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO Nº 0022/2017 – Registro de preço  de materialde construção 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

Nº DO CNPJ 



 

 

 

 

5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope n 1 

 

5.1 - A proposta de preços contida no Envelope n 1 deverá, obrigatoriamente, ser apresentada 

em papel timbrado, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em idioma 

nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, sendo todas  as suas folhas 

identificadas com razão social completa e CNPJ da licitante, devendo a última ser datada e 

assinada pelo representante da empresa devidamente identificado. E, preferencialmente, com 

todas as suas folhas numeradas e rubricadas e contendo endereço, telefone, fax e e-mail da 

licitante. 

5.1.1 – Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa 

devidamente identificado; 

5.1.2 – Na hipótese prevista no subitem 5.1.1, estando presente o representante legal na 

sala onde estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua 

representatividade através de procuração com poderes específicos inerentes ao presente 

Pregão, a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato; 

5.1.3 – Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial da empresa vencedora, deverão 

ser apresentados os documentos comprobatórios de regularidade fiscal de ambas. 

5.2 - A proposta apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital deverá 

conter: 

a) A identificação do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo 

I do presente Edital, informando as características, modelo, marca e quaisquer outros 

elementos referentes ao bem cotado, de forma a permitir que o pregoeiro possa facilmente 

constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas; 

b) O preço unitário e total por item, expresso em reais, com no máximo 02 (dois) 

algarismos decimais; 

c) Os preços propostos não deverão ultrapassar o valor máximo unitário dos itens, 

detalhamentos no Anexo I, sob pena de desclassificação; 

d) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data limite para apresentação das propostas neste Pregão; 

e) O prazo de entrega do(s) produto(s) cotado(s) serão em parcelas, conforme solicitações 

do SAMAE, num prazo de 12(doze) meses, contados da data da emissão  da Ata de 

Registro de Preços. 

 
 

5.3 – Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 

5.4 - Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração  

e encargos  sociais  e outros  pertinentes ao fornecimento  do(s) objeto(s),   bem 

Envelope nº 02 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

PREGÃO Nº 0022/2017 – Registro de preço  de materialde construção 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

Nº DO CNPJ 



 

 

 

como taxas, impostos, fretes e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s). 

5.5 – Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer 

outra condição não prevista neste Edital. 

5.6 A simples participação neste certame implica em: 

a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 

b) Que no preço final dos produtos propostos estão inclusos todos os impostos, taxas  e 

fretes e que também estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos; 

 
 

6 – DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME 

 

6.1 – Aberta à sessão pública do Pregão, imediatamente após a entrega dos envelopes, o pregoeiro 

abrirá o Envelope nº 1 - Proposta de Preços, verificará a sua conformidade com as exigências do 

presente Edital e as ordenará por ordem de Menor Preço Por Item. 

6.2 – Será considerado autor apto a dar lances aquele que estiver devidamente credenciado no 

processo licitatório. 

6.3 – Participarão dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da proposta de menor 

preço e os autores das propostas que apresentem valores até 10% (dez por cento) superiores, 

relativamente, a de menor preço. 

6.3.1 – Serão desclassificadas as propostas que ultrapassem o valor máximo unitário 

estabelecido no Anexo I. 

6.3.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições previstas anteriormente, 

serão chamados a participar dos lances verbais e sucessivos os autores das melhores 

propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 3 (três). 

6.4 – Os lances verbais e sucessivos pelo menor preço serão iniciados pelo autor da proposta 

com maior preço dentre aqueles aptos a oferecer propostas e assim, sucessivamente, em  ordem 

decrescente, até a proclamação do vencedor. 

6.5 – Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais 

apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da ordem de 

oferta dos lances. 

6.6 – Os lances, em valores distintos e decrescentes, serão efetuados no momento em que for 

conferida a palavra ao interessado ou representante da licitante, na ordem decrescente dos preços, 

sendo admitida disputa para toda a ordem de classificação estabelecida pelo pregoeiro. 

6.7 – É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante. 

6.8 – Os lances observarão o decréscimo mínimo de R$ 0,01 (um centavo) do último valor 

ofertado. 

6.9 – Não será admitida a desistência do(s) lance(s) efetivado(s), sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades previstas neste Edital. 

6.10 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa de competição para o item e na consideração do último preço 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.11 – Caso as 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 com a licitante para que seja obtido melhor preço. 

6.12 – DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E 



 

 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

6.12.1 – Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte. 

6.12.2 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta escrita de menor preço. Nesse caso será assegurada às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência de contratação. 

6.12.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 

a) 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; 

b) Em caso de a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, será 

adjudicado o objeto a seu favor (Artigo 45, I); 

c) 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 nº 123/2006, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito (Artigo 45, II); 

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta (Artigo 45, III); 

e) Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor 

da proposta originalmente vencedora do certame (Artigo 45, parágrafo 2º); 

f) O disposto neste subitem (6.12.3) e suas alíneas somente se aplicarão quando 

a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por  Microempresa  

ou Empresa de Pequeno Porte. Nesse caso o desempate entre duas ou mais 

propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante sorteio a ser realizado 

durante a sessão do presente Pregão. 

6.12.4 – A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, no ato de credenciamento, conforme o disposto no subitem 2.3 deste Edital, 

não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006. 

6.13 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 

licitantes deixarem de apresentar novos lances. 

6.14 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas, em ordem crescente, as ofertas de preços 

propostos, o pregoeiro verificará: 

a) a aceitabilidade da proposta de menor valor comparando-a com valores consignados em 

planilha de acompanhamento de preços do Órgão licitante, decidindo a respeito; 

b) o atendimento das especificações e qualificações do bem ofertado, definidas no Edital 

e seus Anexos, bem como as demais condições estabelecidas. 

6.15 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá negociar 

com a licitante vencedora, com vistas a obter melhor preço. 

6.16 – Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para habilitação, o 

pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, por ordem de 

classificação, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda as condições do Edital, que será 

declarada vencedora da licitação. 



 

 

6.17 – Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências relativas ao objeto desta licitação; 

b) as propostas que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou não informarem as 

características do bem cotado, impedindo sua identificação com o item/lote licitado; 

c) as que conflitarem com a legislação em vigor; 

d) as que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos no item proposta de preços 

deste Edital; 

e) as propostas que cotarem valor unitário maior que o valor máximo estabelecido no 

Anexo I deste edital. 

6.18 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no 

Edital. 

6.19 – Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas as propostas, imediatamente será 

aberto pelo Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) 

vencedora(s). 

 

7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N 2 

 

7.1 - Os documentos de habilitação, em uma via, preferencialmente, numerados em sequência 

e rubricados em todas as suas páginas por representante legal da licitante ou preposto, deverão ser 

apresentados: 

a) em original; ou 

b) cópia autenticada por cartório; ou 

c) cópia autenticada por servidor autorizado do SAMAE, mediante a exibição dos 

originais antes da entrega dos envelopes; ou 

d) cópia autenticada pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, na abertura do 

envelope nº 2 – documentos de habilitação, mediante a exibição dos originais. 

7.1.1 - Somente serão aceitos documentos originais ou cópias legíveis, que ofereçam 

condições de análise por parte do pregoeiro; 

7.1.2 - Somente será(ão) autenticado(s) documento(s) através da apresentação de seu(s) 

original(is); 

7.1.3 - Serão aceitos comprovantes de regularidade fiscal, obtidos na rede internet, 

condicionado a que os mesmos tenham sua validade confirmada pelo pregoeiro, na fase de 

habilitação. 

7.2 - A documentação, para fins de habilitação a ser incluída no Envelope nº 2 pelas licitantes, é 

constituída de: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Certidão Negativa OU Positiva com efeitos de Negativa de Dívida Ativa da União 

e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (administrado pela 
Secretaria da Receita Federal); 

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

da licitante, expedida pelo órgão competente; 

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da licitante, expedida pelo órgão competente; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de   Serviço 

– FGTS; 



 

 

f) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro 

ou Cartório da sede da licitante; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943; 

h) Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem 

quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada  

inidônea por Ato do Poder Público, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, 

contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos 

descentralizados, conforme anexo VI do Edital; 

i) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal, conforme Anexo III do Edital; 

j) Declaração que a empresa não possui diretores, gerentes, sócios e empregados que 

sejam servidores ou dirigentes do órgão licitante ou de qualquer órgão da 

Administração Pública Municipal, conforme Anexo VII do Edital. 

k) Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições 

nele estabelecidas. 

7.2.1 – O documento exigido na letra “h” poderá ser confrontado com o Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). 

7.3 - Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade até a 

data limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando à vigência, será considerado o 

prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão. 

7.4 – Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere o subitem 7.2 deste edital deverão 

constar o nome/razão social da licitante, o número do CNPJ e o respectivo endereço, observado 

que: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se a licitante for a matriz e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos 

exigidos neste Edital deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, 

simultaneamente. 

7.5 – A licitante poderá apresentar os comprovantes de regularidade relativa à Seguridade Social 

– INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS centralizados junto à matriz, desde 

que junte comprovante da centralização do recolhimento das contribuições e apresente certidão 

em que conste o CNPJ da entidade centralizadora. 

7.6. 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; 

7.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 

proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração, para a regularização da documentação. 

7.6.2. 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 as licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.7 – Da Abertura do Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 



 

 

7.7.1 – Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que apresentou 

menor preço, o pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 2 – Documentos de 

Habilitação da autora da proposta de menor preço, realizando a verificação do atendimento 

das condições de habilitação fixadas neste Edital. 

7.7.2 – Constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no 

Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

7.7.3 – Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro a 

inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na  ordem 

crescente de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

7.7.4 – O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da homologação da licitação, 

após o que ficará à disposição da licitante para retirada até o prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

7.7.4.1 – Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que 

forem excluídas da fase competitiva do certame, conforme o item 

6.3 deste Edital serão devolvidos imediatamente à interessada. 

 
 

8 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

 

8.1 – Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na 

ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e as licitantes com 

intenção de recorrer, sendo os motivos registrados em ata. 

8.1.1 – A ata circunstanciada deverá ser assinada pelo pregoeiro e por todos os prepostos 

das licitantes presentes, através dos interessados ou representantes devidamente 

credenciados. 

8.2 – Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo 

excepcional assim caracterizado pelo pregoeiro. 

8.2.1 – Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o pregoeiro determinará 

nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os 

licitantes presentes. 

8.2.2 – Será lavrada ata a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e fatos 

ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do 

adiamento. 

8.3 – O pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma 

providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 

9 – DA(S) AMOSTRA(S)/PROSPECTO(S) E DOCUMENTO(S) ADICIONAL(IS) 

 

9.1. - Sempre que entender necessário, o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de 

amostra(s) ou prospecto(s), do(s) produto(s) cotado(s), devidamente identificado(s), de acordo 
com as especificações técnicas exigidas para efeito de controle de qualidade. 

9.2 – Será desclassificada, caso apresente amostra/prospecto fora das especificações técnicas 

previstas no Anexo I deste Edital, estando sujeita às penalidades previstas. 

 

10 – DO JULGAMENTO 

 

10.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, obedecendo às 

condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Edital, apresentar o “MENOR 



 

 

PREÇO POR ITEM”. 

10.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório 

da licitação. 

10.3 – Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste Edital (quanto 

à proposta e à habilitação) e, que a amostra apresentada, caso solicitada no decorrer  do processo, 

tenha sido tecnicamente aprovada, a licitante será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o 

objeto. 

 
11 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 – Qualquer pessoa poderá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a realização 

da sessão pública, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital do Pregão. 

11.2 - Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro deverá 

manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em ata, sendo-lhe 

concedido o prazo de 3 (três) consecutivos para a apresentação das razões do recurso, ficando as 

demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista dos autos. 

11.3 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pela licitante. 

11.4 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

11.5 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pela licitante. 

11.6 - Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

11.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.8 – As impugnações, recursos e contrarrazões deverão ser entregues no SERVIÇO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO– Rua Edgard Cunha, nº 322 - Bairro: Conde 

D’Eu , Orleans/SC – CEP: 88870-000 ou pelo e-mail licitacao@samaeorleans.sc.gov.br. 
 
 

12. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

12.1. Em não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto à licitante 

vencedora, lavrando a Ata de Registro de Preços, e encaminhando a mesma, junto com o processo 

à Autoridade competente para a sua Homologação. 

12.2 Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à licitante vencedora e a homologação do 

processo efetuada pela autoridade competente, somente se dará após apreciação pelo Pregoeiro 

sobre o mesmo. 

12.3 Poderão ser registradas todas as empresas que manifestarem interesse em assinar a Ata com 

mesmo preço e mesmas condições do primeiro colocado, observando-se o seguinte: 

a) Os fornecedores ficarão disponíveis durante toda a vigência da Ata de Registro de 

Preços; 

b) Quando das contratações decorrentes do Registro de Preços será respeitada a ordem de 

classificação das empresas constantes na Ata. 

12.3.1. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem decrescente 
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de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos 

casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente. 

12.4. A recusa injustificada da detentora do preço registrado em assinar a Ata de Registro de 

Preços no prazo e condições estabelecidas, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 20 deste Edital. 

12.4.1 Nas hipóteses de recusa da adjudicatária em firmar a Ata de Registro de Preços, a 

autoridade competente poderá convocar as demais licitantes para assinar a Ata, observada 

a ordem de classificação e os procedimentos de habilitação referidos no presente Edital, 

atendendo ao disposto no art. 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/2002. 

12.5. No caso da licitante vencedora não apresentar situação regular no ato das solicitações, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, serão convocados os licitantes remanescentes na seguinte ordem: 

a) As empresas que, na sessão do Pregão, assinaram a Ata de Registro de Preços nas 

mesmas condições do primeiro colocado; 

b) Na ausência de empresas nas condições da alínea anterior, as que vierem a assinar a Ata 

de Registro de Preços, quando convocadas, respeitando-se a ordem de classificação. 

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO: 

 
13.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que 

deles poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, 

sendo assegurada à beneficiária do registro a preferência na contratação em igualdade de 

condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93. 

13.2 Constam da Minuta da Ata de Registro de Preços as condições e a forma de pagamento, as 

sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, integrando este Edital. 

13.3 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, §  3º, 

inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

13.4. O SAMAE monitorará periodicamente os preços dos itens desta licitação, avaliará o 

mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência 

da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 

13.4.1. O SAMAE convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo 

ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de 

mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, o fornecedor será 

liberado do compromisso assumido. 

13.4.2. No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se 

superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 

originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época 

do registro - equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, 

o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido. 

13.4.3. Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços 

unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser 

dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a efetiva 

comprovação do aumento pelo fornecedor (requerimento, planilha de custos e 

documentação de suporte). 

13.4.4. As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio 

econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem prejuízo do cumprimento 

da obrigação contida no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (publicação trimestral dos preços 

registrados). 

13.5. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do 



 

 

registro de preços, será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou nota de 

empenho de despesa, observando-se o disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93. 

13.5.1 O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar Contrato (se esse for 

o caso), devendo o fornecedor firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados do 

recebimento da notificação (via e-mail ou correio). 

 

 

14. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 
14.1 Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade do SAMAE, que procederá à 

solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação. 

14.2 Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da Autorização de 

Fornecimento ou Empenho, este deverá proceder à entrega dos materiais em até 04(quatro) horas, 

em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos. 

14.2.1 Os produtos deverão ser entregues nas dependências do SAMAE, localizado na 

rua Edgard Cunha 322, s/n, Bairro Conde D’Eu, Orleans SC, em dias de expediente, das 

7h45min às 11h45min ou das 13h30min às 17h30min. 

14.3 - No ato da entrega dos materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica- 

NFe correspondente às quantias entregues, que será submetida à aprovação do Gestor responsável. 

14.4 - Fica aqui estabelecido que os produtos serão recebidos: 

a) provisoriamente, para verificação da quantidade entregue, para posterior verificação 

da qualidade e conformidade com a especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e conformidade do material com a 

especificação e a consequente aceitação. 

14.5 - Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do 

produto, cujo pagamento se dará até 5º (quinto) dia subsequente do aceite definitivo. 

 

14.6 - O aceite dos materiais não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de 

quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações 

estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente. 

14.7 - Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório, ou antes, do recebimento 

definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 

data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o SAMAE 

14.8 - Se a substituição dos materiais recusados, por qualquer problema, não for realizada no 

prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Ata de Registro 

de Preços e na Lei. 

14.9 - Caso os materiais sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de 

pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a 

depender do evento. 
 

14.10 - A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete dos materiais. 

 

15. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

15.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela empresa enseja a aplicação das 

penalidades previstas na Ata de Registro de Preços ou Contrato. 

15.2 A Contratada será responsável por eventuais danos havidos nos objetos/materiais, 

provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, 



 

 

obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado. 

15.3 – A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente 

à Contratante qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 

 

16 – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

16.1 - Cabe ao SAMAE: 

a) A definição do objeto desta Licitação; 

b) Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório; 

c) Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Diretor do SAMAE, 

visando à fiscalização da execução do Contrato/Ata de Registro de Preços; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o item 17 deste Edital; 

e) Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio 

econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal 

protocolado pela proponente vencedora, devidamente instruído, com a comprovação do 

aumento dos custos; 

f) Providenciar a publicação da ata de registro de preços proveniente do presente 

processo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura; 

g) Emitir, através do Setor Materiais Transporte e Patrimonio, Autorização de 

Fornecimento/Empenho para a execução dos itens objeto da presente licitação;  

16.2 – Cabe à Proponente Vencedora: 

 

a) Efetuar a entrega dos materiais, de acordo com quantidade solicitada, em um prazo 

máximo de 04 (quatro) horas após confirmação pelo SAMAE, contados do recebimento 

da Autorização de Fornecimento – AF ou Nota de Empenho- NE, em horário comercial; 

 

b) Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a reparação de qualquer 

irregularidade constatada nos materiais fornecidos; 

c) Manter, durante a execução do Contrato/Ata de Registro de Preços, todas as condições 

de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

d) Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato/Ata de Registro de Preços; 

e) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da  execução 

do Contrato/Ata de Registro de Preços; 

 
17. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

17.1 O pagamento será: 

17.1.1 – Efetivado de acordo com o material entregue mediante apresentação das notas 

fiscais/faturas de materiais que deverão ser emitidas em nome do SAMAE- Serviço 

Autonomo Municipal de Água e Esgoto, CNPJ 82.559.154/0001-82, da qual deverá 

constar o número desta licitação, acompanhado de cópia da ordem de compra emitida 

pelo SAMAE de Orleans – SC. Devendo ser encaminhado para e-mail 

compras@samaeorleans.sc.gov.br; 

17.1.2 - Realizado através  do SAMAE – Serviço Autonomo Municipal de Água e 

Esgoto, até o  5 º (quinto) dia subsequente ao do material entregue, devidamente atestado 
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por servidor competente. 

17.2 - É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e), em 

substituição às notas impressas 1 e 1 A; 

17.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

17.4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

17.5 - No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa do SAMAE, o valor será 

atualizado monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de Santa Catarina, 

acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata 

die. 

17.6 - 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. 

17.7 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da Contratada 

incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para entrega do material no SAMAE,  sito 

na Rua Edgard Cunha, nº 322, bairro Conde D’Eu, Orleans – SC, Sede Administrativa do 

SAMAE, constituindo-se na única remuneração devida. 

 

18. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

 

18.1 - O prazo para entrega dos produtos, depois de enviada Autorização de Fornecimento por e-

mail, deverá ser de no máximo 04 (quarto) horas, contados da confirmação do SAMAE, através 

do Setor de Materiais, da numeração e quantidades a ser fornecidas. 

18.1.1 Os produtos deverão ser entregues nas dependências do SAMAE E, localizado 

na Rua Edgard Cunha , 322, Bairro Conde D’Eu, SC, em dias de expediente, das 7h45min 

às 11h45min ou das 13h30min às 17h30min. 

18.1.2 A descarga do material é de responsabilidade da proponente. 

 

19 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

19.1 - A despesa resultante desta Licitação ocorrerá a conta de DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS do exercício de 2017, consignadas no 

 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.032 

ELEMENTO: 3.3.90.30.30.00.00.00 

 
20 - DAS SANÇÕES 

 

20.1 - As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas 

na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e alterações posteriores, na Lei Municipal nº 1.468, de 02 de junho de 1999, neste Pregão e na Ata 

de Registro de Preços. 

20.2 - Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes: 

I – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou 

judicialmente, correspondente a: 

a) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia útil de atraso injustificado na entrega dos 

equipamentos de segurança, sobre o valor total do Contrato/Ata de Registro de Preços, até 

o limite de 20%; 



 

 

b) 10% (dez por cento) no caso da Contratada não realizar a entrega do material ou pedir 

a rescisão da Ata de Registro de Preços, calculada sobre o total ou a parte inadimplente; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do fornecimento contratado, pelo 

desatendimento às condições de fornecimento, exceto prazo de entrega. 

II – Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, a licitante e/ou 

Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedida de licitar 

e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, na hipótese de: 

a) recusar-se a retirar ou a receber a Autorização de Fornecimento ou Empenho, quando 

enviado por e-mail 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 no 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/Ata de Registro de Preços; 

j) descumprir as obrigações decorrentes do Contrato/Ata de Registro de Preços. 

20.3 – Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, o SAMAE 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 admitidas as justificativas da licitante 

ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93. 

20.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada. 

 

21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1 – As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, 

deverão ser dirigidas por escrito ao Setor de Licitação, através do e-mail: 

licitacao@SAMAE.sc.gov.br, com antecedência de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 

marcada para recebimento dos envelopes. 

21.1.1 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

Pregão ficarão disponíveis para todos os interessados, no Setor de Compras, Licitações e 

Contratos na Sede Administrativa do SAMAE. 

21.2 – Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, salvo disposição em contrário oriunda de 

Lei Federal ou Medida Provisória. 

21.3 - É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

21.3.1 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.4 – A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

mailto:licitacao@simae.sc.gov.br


 

 

contratuais, os acréscimos ou supressões sobre o valor inicial do Contrato que se fizerem 

necessários, por conveniência da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da 

Lei nº 8.666/93. 

21.5 – O SAMAE poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato,  ou 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

21.6 - O presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Administração licitante, antes 

de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de 

terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, § 4, da Lei nº 8.666/93, bem como adiar ou 

prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e  Documentos de Habilitação. 

21.7 – Cópia deste Edital e seus Anexos, bem como informações e esclarecimentos serão 

prestadas pelo Setor de Materiais do SAMAE de Orleans na  Rua Edgard Cunha  322, Bairro 

Conde D’Eu, Cep: 88870-000, Orleans/SC de segunda a sexta-feira, durante o horário de 

expediente, das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone nº (48) 3466-0233 ou 

e-mail licitacao@samaeorleans.sc.gov.br. 

21.8 – A Contratante não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Pregão, 

senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente. 

21.9 – Os órgãos ou entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas 

de governo deverão informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), de caráter público, instituído no âmbito do Poder 

Executivo Federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos 

artigos 87 e 88, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

21.10 – Fica eleito o foro da Comarca de Orleans-SC, com prevalência sobre qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes  deste Edital. 

 

Orleans (SC) 31 de outubro 

 

 
FABIO ECHELI BETT 

Diretor do SAMAE 



 

 

 

PREGÃO nº 0022/2017 

ANEXO I 

QUADRO DE QUANTITATIVOS/ ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS / VALORES 

UNITÁRIOS MÁXIMOS 

 

Item Material unid Quant 

Preço 
Unitario 
Maximo 

Preço  
Total 

01 Aplicador de Silicone para bisnaga 280gr un 20 
  

02 Arame farpado galvanizado em rolo de 250m rl 10 
  

03 Arame farpado galvanizado em rolo de 500m rl 10 
  

04 areia média  m 50 
  

05 argamassa c I  20 kg  un 50 
  

06 argamassa c II 20 kg  un 50 
  

07 argamassa c III 20 kg cinza un 50 
  

08 Bloco de cimento  20 x20 x 50 un 2000 
  

09 Cabo extensor p/ pintura, extensível até 3mts -  un 30 
  

10 Caçamba Plástica para Pintura com Alça e Gancho em metal   
cor preta, capacidade 14 litros -  

un 30 

  

11 Cimento CP-IV sacos de 50kg un 200 
  

12 Disco de corte  110mm  para  makita un 10 
  

13 Ferro 1/2" - barra com 12 metros ca 50 un 50 
  

14 Ferro 3/8” - barra com  12 mt ca 50 un 50 
  

15 Fio paralelo  2 x 2,50mm m 1000 
  

16 Fio solido 2.50mm m 1000 
  

17 Fita isolante 19 x 20 metros. un 30 
  

18 Fita isolante de alta fusão 10 x 05 metros. un 30 
  

19 Joelho PVC branco  para esgoto  90 ºsoldável 100mm un 50 
  

20 Joelho PVC branco  para esgoto  90º soldável 75mm un 20 
  

21 Joelho PVC branco  para esgoto 90º soldável 50mm un 50 
  

22 Luva PVC branco  para esgoto soldável 100mm un 50 
  

23 Luva PVC branco  para esgoto soldável 50mm un 50 
  

24 Luva PVC branco  para esgoto soldável 75mm un 20 
  

25 MANGUEIRA FLEX PARA JARDIM: Com 3 camadas: interna 
em PVC com borracha nitrílica, a intermediária em poliéster 
trançado e a externa em PVC com borracha nitrílica; Pressão 
máxima: 10 Bar, Bitola: 1/2". 

 
 
 

   m 

 
 
 

200 

  

26 Massa corrida lata de 3,6 litros  un 10 
  

27 Pedra britada nº 1 m3 20 
  

28 Prego 17 x 27 pacote com 1 kg un 20 
  

29 Rolo para pintura  lã  09 cm  un 30 
  



 

 

30 Rolos para pintura em lã  23cm   un 50 
  

31 Serra  Manual bimetal flexível  - 300mm( 12”) -  caixa com 
100 unid. 

cx 10 

  

32 Silicone em bisnaga 280gr un 50 
  

33 Solvente 1 litro  un 20 
  

34 Suporte para rolo  un 50 
  

35 Tinta acrílica BRANCA  para exterior galão 18 litros  1ª linha galão 30 
  

36 Tinta acrílica fosca BRANCA galão 18 litros 2ª linha galão 30 
  

37 Tinta acrílica piso cor AZUL galão 18 litros  1ª linha galão 20 
  

38 Tinta acrílica semibrilho BRANCA p/ ext.  18 litros  1ª linha galão 20 
  

39 Tinta esmalte , cor CINZA – lata 3,6 litros 1ª linha lata 10 
  

40 Tinta esmalte AZUL DEL REY – lata 3,6 litros  1ª linha lata 10 
  

41 Tinta esmalte verde folha – lata 3,6 litros  1ª linha lata 05 
  

42 Tinta para piso, COR CONCRETO, galão c/ 18 litros 2ª linha galão 10 
  

43 Tubo  PVC soldável 20mm barra 100 
  

44 Tubo PVC  branco  para esgoto,  soldável 100 mm, barra 
com 6m. 

barra 100 
  

45 Tubo PVC  branco  para esgoto,  soldável 50mm, barra com 
6m. 

barra 50 
  

46 Valvula de retenção PVC  para esgoto  sanitario  100mm 
un 10 

  

  TOTAL    
 

OBSERVAÇOES: Todos os itens ofertados deverão ser de 1ª linha e atender aos padrões de qualidade e 
conformidade com as Normas da ABNT 



 

 

 

 
 

PREGÃO nº 0022/2017 

 
 

ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

AO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

Lote: 

 
 

Item 

 
Quantidade 

 
 

Unidade 

 

Especificação 

(Modelo, 

Fabricante, Etc) 

 
 

Marca 

Preço Em R$ 

Unitário Total 

       
 

Preço total em R$ por 

extenso: Validade da 

Proposta: 

Prazo de Entrega: 

Local de Entrega:  

DADOS DA LICITANTE 

Razão Social/Nome: 

Endereço: 

Município: 

Estado: 

CEP: 

CNPJ/CPF/MF: 

Fone: ( ) 

Fax: ( ) 

Responsável pela assinatura contrato: 

Cargo: 

CPF: 

Fone: ( ) 

Fax: (

 

) E-mail: 

Local e data: Assinatura/Carimbo 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 



 

 

 

PREGÃO nº 0022/2017 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

 

     inscrito no CNPJ 

sob nº  , por intermédio de seu  representante legal 

o(a)   Sr(a)   ,   portador(a)   da   Carteira   de 

Identidade n
o
 e inscrito no CPF sob n

o
 

, DECLARA que cumpre o inciso XXXIII do art.  7° 

da Constituição Federal e que não possuí em seu quadro pessoal empregados com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

 

Local e Data: 

 

 

 

 

Nome, cargo e assinatura Razão 

Social da empresa 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 



 

 

 

PREGÃO nº 0022/2017 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:      

CNPJ:  

ENDEREÇO:     

 

 

 

DECLARAMOS para efeitos do atendimento do subitem 3.2.2, do Edital de Pregão  Presencial 

nº 0022/2017 promovido pelo SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, 

conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

que atendemos plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste Edital. 

 
 

Local e Data: 

 

 

 
Nome, cargo e assinatura Razão 

Social da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 

Nome  da  empresa,  qualificação,  endereço,  inscrita  no  CNPJ,  neste  ato  representada  por 

  ,   portador   de   Cédula  de  Identidade  ,   inscrito   no   CPF   sob  nº 

  , DECLARA, sob as penalidades da Lei, que se enquadra    como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 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 § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006. 

 

 

 

Local e Data 
 

 

 

 

 
 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 



 

 

 

PREGÃO nº 0022/2017 

ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA LICITAR 

 

 

A (O) (empresa),  por  meio de seu 

representante legal, declara sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos 

para a sua habilitação no Processo Licitatório 0022/2017, Pregão Presencial 0022/2017, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

Local e Data 
 

 

 

 

 
 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 



 

 

 

PREGÃO nº 0022/2017 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO 

A (O) (empresa),  por  meio de seu 

representante legal, declara, para fins de habilitação no Edital da Licitação Pregão Presencial 

0022/2017, que nenhum de seus diretores, gerentes, sócios e empregados são servidores ou 

dirigentes do órgão licitante ou de qualquer órgão da Administração Pública Municipal. 

 

 

Local e Data 
 

 

 

 

 
 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 



 

 

 

PREGÃO nº 0022/2017 

 
 

ANEXO VIII 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)  , portador(a) da 

Cédula de Identidade n.º    e inscrito no CPF sob n.º 

  , a participar do Processo nº 0022/2017, instaurado pelo    SAMAE de 

Orleans -SC, na modalidade Pregão Presencial nº 0022/2017 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. 

 

 

 

 

Local e Data. 
 

 

 

 

 

 

Carimbo e Assinatura do Credenciante 

Com firma reconhecida em Cartório 

 

 

 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 



 

 

 

PREGÃO nº 0022/2017 

ANEXO IX 

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  /2017 

 

Aos dias  do mês de do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis,  no Setor de 

materiais, localizado na Sede Administrativa do SAMAE, município de Orleans, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro  de  Preços  nº   0022/2017,  

na  ata  de  julgamento  de  preços,  homologada        em         /  /  , RESOLVE registrar os preços 

da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de  acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), 

atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as 

disposições a seguir. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de materiais: material de construção a serem 

utilizados na area técnica do pelo SAMAE para o exercício de 2017, conforme Anexo I do Edital 

Pregão Presencial nº 0022/2017. 

 

1.2 As licitantes registradas para os materiais  cotados são as seguintes: 

 

Item  01  –  ,  Quantidade  -  ,Unidade   de   medida - 

  . 

1º. Colocado – Empresa  , no valor de R$  ; 2º. 

Colocado – Empresa  ; 

3º. Colocado – Empresa  . 
 

 
Item Quantidade Unid. Preço EMPRESA Especificação 

      

1.3 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 

admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 

instrumento. 

1.3.1 Os preços registrados que sofrerem recomposição, não ultrapassarão os preços 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 

originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

1.3.2 O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de 

desequilíbrio  econômico-financeiro  do  Contrato  somente  poderá ser  dado  se  a sua 

ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação 

do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de 

suporte). 

1.4 Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o SAMAE solicitará 

ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na 

forma do item 1.3.1. 

 

 
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como  se 



 

 

nela estivesse transcrita, os seguintes documentos: 

a) Edital do Pregão Presencial nº 0022/2017 e seus anexos; 

b) Proposta da(s) Licitante(s). 

 

3. VIGÊNCIA 

 

3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, após a homologação da Autoridade 

Competente, nos termos do art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
4.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles 

poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo 

assegurada à beneficiária do registro a preferência na contratação em igualdade de condições, nos 

termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93. 

4.2 Constam da Minuta da Ata de Registro de Preços as condições e a forma de pagamento, as 

sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, integrando este Edital. 

4.3 O SAMAE monitorará periodicamente os preços dos itens desta licitação, avaliará o mercado 

constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 

4.3.1. O SAMAE convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao 

preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de 

mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, o fornecedor será liberado 

do compromisso assumido. 

4.3.2. No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior 

ao preço registrado, e mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 

originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no  mercado na epoca 

do registro - equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, o 

fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido. 

4.3.3. Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços 

unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser 

dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a efetiva 

comprovação do aumento pelo fornecedor (requerimento, planilha de custos e 

documentação de suporte). 

4.3.4. As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio 

econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem  prejuízo do cumprimento 

da obrigação contida no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (publicação trimestral dos preços 

registrados). 

4.4. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do 

registro de preços, será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou nota de 

empenho de despesa, observando-se o disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93. 

4.4.1 O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar Contrato (se esse  for o 

caso), devendo o fornecedor firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento 

da notificação (via e-mail ou correio). 

 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 
5.1 Os Produtos deverão ser entregues conforme a necessidade do SAMAE, que procederá à 



 

 

solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação. 

5.2 Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da Autorização de 

Fornecimento ou Empenho, este deverá proceder à entrega dos produtos em até 10 (dez) dias, em 

horário de expediente, nas condições estipuladas na presente ata e seus Anexos. 

5.2.1 Os produtos deverão ser entregues nas dependências do SAMAE, localizado na Rua 

Edgard Cunha, 322 Bairro Conde D’Eu , Orleans, SC, em dias de expediente, das 7h45min 

às 11h45min ou das 13h30min às 17h30min. 

5.3 - No ato da entrega dos materiais a empresa registrada deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica-

NFe correspondente às quantias entregues, que será submetida à aprovação do Gestor responsável. 

5.4 - Fica aqui estabelecido que os materiais serão recebidos: 

a) provisoriamente, para verificação da quantidade entregue, para posterior verificação 

da qualidade e conformidade com a especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e conformidade do material com a 

especificação e a consequente aceitação. 

5.5 - Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do 

produto. 

 

5.6 - O aceite dos produtos não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de 

quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações 

estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente. 

5.7 - Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório, ou antes, do recebimento 

definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data 

de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o SAMAE 

5.8 - Se a substituição dos materiais recusados, por qualquer problema, não for realizada no prazo 

estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Ata de Registro de 

Preços e na Lei. 

5.9 - Caso os materiais sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de 

pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a 

depender do evento. 

 
5.10 - A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete dos materiais. 

 

6. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

6.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela empresa enseja a aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços. 

6.2 A empresa registrada será responsável por eventuais danos havidos nos equipamentos de 

segurança, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus 

empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo  causado. 

6.3 – Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na 

forma estabelecida no art. 77, da Lei nº 8.666/93. 

6.4 – A empresa registrada deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à 

Contratante qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 

 
7. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS 

 
7.1 A empresa registrada responde por todos os danos e prejuízos que, na execução da presente Ata 



 

 

de Registro de Preços, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o SAMAE ou a 

terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo SAMAE. 

7.2. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora. 

7.3 A empresa registrada é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-

lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação 

de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos. 

7.4 A empresa registrada autoriza o SAMAE a descontar o valor correspondente aos referidos danos 

ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 

independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa. 

7.5 Constituem obrigações das empresas fornecedoras: 

7.5.1 Efetuar a entrega dos materiais pós solicitação em até 04 (quatro) horas, contados do 

recebimento da Autorização de Fornecimento – AF ou Nota de Empenho- NE, em horário 

comercial;. 

7.5.2 providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer 

irregularidade constatada nos materiais fornecidos ; 

7.5.3 Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o material que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estiverem 

em desacordo com as especificações exigidas; 

7.5.4 Responsabilizar-se pelo frete e envio dos produtos 

7.5.5 Manter, durante a execução da ata, todas as condições de habilitação previstas no 

Edital da Licitação Pregão Presencial nº 0022/2017 e em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

7.5.6 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução desta 

Ata; 

 

 

8. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento será: 

8.1.1 – Efetivado de acordo com o material entregue mediante apresentação das notas 

fiscais/faturas de materiais que deverão ser emitidas em nome do SAMAE- Serviço 

Autonomo Municipal  de Água e Esgoto, CNPJ 82.559.154/0001-82, da qual deverá 

constar o número desta licitação, acompanhado de cópia da ordem de compra emitida pelo 

SAMAE de Orleans – SC. Devendo ser encaminhado para e-mail 

compras@samaeorleans.sc.gov.br; 

8.1.2 - Realizado através SAMAE - Serviço Autonomo Municipal de Água e Esgoto, até o   

5º (quinto) dia subsequente ao do aceite material entregue, devidamente atestado por 

servidor competente. 

mailto:compras@samaeorleans.sc.gov.br


 

 

 

8.2 - É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ELETRONICA (NF-

e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A; 

8.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

8.4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

8.5 - No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa do SAMAE, o valor será 

atualizado monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de Santa Catarina, 

acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata 

die. 

8.6 - 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. 

8.7 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da Contratada incluem 

todos os custos diretos e indiretos requeridos para entrega do material no SAMAE, sito na Rua 

Edgard Cunha 322 –  Bairro Conde D’Eu, Orleans - SC, Sede Administrativa do SAMAE, 

constituindo-se na única remuneração devida. 

 
9. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

 

9.1 - O prazo para entrega dos produtos, depois de enviada Autorização de Fornecimento por e-

mail, deverá ser de no máximo 04 (quatro)horas, contados da confirmação do SAMAE, através do 

Setor de Materiais, da numeração e quantidades a ser fornecidas. 

9.1.1 Os produtos deverão ser entregues nas dependências  SAMAE, sito na Rua Edgard 

Cunha 322 –  Bairro Conde D’Eu, Orleans - SC, Sede Administrativa do SAMAE, em dias 

de expediente, das 7h45min às 11h45min ou das 13h30min às 17h30min. 

9.1.2 A descarga do material é de responsabilidade da proponente. 
 

 

10 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

10.1 - A despesa resultante do Processo Licitatório nº 0022/2017 ocorrerá à conta de DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS do exercício de 2017, consignadas no: 

 

PROJETO/ATIVIDADE: 14.01 

FUNÇÃO/PROGRAMA: 2.061 2.062 

ELEMENTO: 3.3.90.30.24.00.00.00 

 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA 

 

11.1 O SAMAE poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir 

especificados: 

a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata; 

b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 

de preços; 

c) quando não aceitar baixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais 

decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa; 



 

 

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços; 

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo 

licitatório; 

g) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 

Administração. 

11.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de 

registro. 

 
12 - DAS SANÇÕES 

 
12.1 - As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas 

na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e alterações posteriores, na Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003, neste Pregão e na 

Ata de Registro de Preços. 

12.2 - Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes: 

I – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou 

judicialmente, correspondente a: 

a) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia útil de atraso injustificado na entrega dos 

equipamentos de segurança, sobre o valor total do Contrato/Ata de Registro de Preços, 

até o limite de 20%; 

b) 10% (dez por cento) no caso da Contratada não realizar a entrega do material ou pedir a 

rescisão da Ata de Registro de Preços, calculada sobre o total ou a parte inadimplente; 

 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do fornecimento contratado, pelo 

desatendimento às condições de fornecimento, exceto prazo de entrega. 

II – Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, a licitante e/ou 

Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedida de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

na hipótese de: 

a) recusar-se a retirar ou a receber a Autorização de Fornecimento ou Empenho, quando 

enviado por e-mail 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 no 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/Ata de Registro de Preços; 

j) descumprir as obrigações decorrentes do Contrato/Ata de Registro de Preços. 

12.3 – Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, o SAMAE 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 admitidas as justificativas da licitante 

ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93. 

12.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias 

oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

13.2 E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 

03 (TRÊS) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito. 

 

 

Orleans- (SC),  . 
 

 

 

 
 

                                                                     

Diretor do SAMAE 
 

 

 

Empresa(s) Registrada(s) 
 

Testemunhas: 
 

 

 

 
 

Cargo Cargo 
 


