
 

 

 

 

Convite N. 14/2018 
Processo 14/2018 

 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA : 20/11/2018               HORA:  14:30 h 
 
LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
 
Local: SAMAE DE ORLEANS 
          RUA ANTONIO DA SILVA CASCAES 400 
          CEP:88870-000 - ORLEANS –SC 
 
 
1. DA ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
1.1. A abertura das propostas dar-se-á no dia, hora e local indicados neste Convite. 
1.2. O recebimento das propostas dar-se-á no mesmo local onde será realizada a 
abertura. 

1.2.1. Serão acolhidas todas as propostas que forem entregues até a hora da 
abertura. 

 
 
2. DO OBJETO  
2.1. DO OBJETO 
 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO 
SAMAE DE ORLEANS CONFORME O PROJETO 
 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. O presente convite subordina-se em seu todo, a Lei n.8.666 de 21 de junho de 1993 
e Lei nº.8883/94 de 08 de junho de 1994. 
3.2. A despesa resultante desta Licitação correrá a conta de Dotações Orçamentárias 
Consignadas no: 

PROJETO ATIVIDADE: 1.025       
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.00.00    
ORÇAMENTO: 2018. 

 
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de 
credenciamento e demais exigências constantes deste Edital; 
4.2. Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
4.3. Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder 
Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou 
transacionar com a Administração Pública de Orleans ou quaisquer de seus órgãos 
descentralizados (incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93). 
4.4. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político 
ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei 8.666/93. 
4.5. A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do 
presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso. 
 
5.   DO CREDENCIAMENTO 
5.1. Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão. 
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5.2. A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal, 
deverá, até o horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se à Comissão de 
Licitação e/ou Equipe de Apoio para efetuar seu credenciamento como participante 
deste certame, apresentando os seguintes documentos, em cópia autenticada ou 
cópia e respectivo original (em mãos) para autenticação: 

5.2.1 Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa 
proponente deverá apresentar: 

a) Cópia do ato constitutivo ou do contrato social, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
b) Cópia da cédula de identidade; 
c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (modelo 
Anexo VII). 

5.2.2 Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá 
apresentar:  

a) Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o 
Anexo IV deste Edital, com firma reconhecida em cartório; 
b) Cópia da cédula de identidade; 
c) Cópia do ato constitutivo ou contrato social; 
d) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (modelo 
Anexo VII). 

5.3. O não comparecimento do titular ou do representante credenciado não enseja a 
inabilitação, nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar 
participará do certame apenas com a sua proposta escrita. 
5.4. Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante. 
5.5. Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo 
licitatório, deverão ser entregues SEPARADAMENTE dos envelopes da Proposta e da 
Documentação. 
5.6. Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão. 
 
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 01 “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  

6.1 Para a habilitação no presente processo os interessados deverão apresentar no 
Envelope 01  - Documentos de Habilitação, os documentos a seguir relacionados: 

6.1.1. Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado 
ou original acompanhado das alterações, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  

6.1.1.1. A empresa que apresentar, conforme o subitem 5.2 deste Edital, o 
Ato Constitutivo/Contrato Social no ato de credenciamento do seu 
representante para participação da presente Licitação, fica dispensada de 
apresentá-lo dentro do envelope da habilitação. 

6.1.2. Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ/MF, atualizado; 

6.1.3. Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado 
onde está sediada a empresa; 

6.1.4. Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do 
Município onde está sediada a empresa; 

6.1.5. Certidão Positiva com efeitos de Negativa ou Certidão Negativa Conjunta 
de Regularidade Fiscal e Previdência perante a Fazenda Nacional (Portaria MF 
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358, de 05/09/14, e MF 443, de 17/10/14), válida na data da apresentação e cuja 
autenticidade será verificada através do site www.receita.fazenda.gov.br. 

6.1.6. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa 
Econômica Federal, com validade na data da apresentação. Será aceita cópia 
sem autenticação do CRF obtida através da INTERNET, válida na data da 
apresentação cuja autenticidade será verificada através do site: www.caixa.gov.br; 
 
6.1.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 
(CNDT), 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 
(consulta no site: www.tst.jus.br); 
 
6.1.8. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da 
pessoa física, com data de emissão inferior a 60 (sessenta) dias da data de 
julgamento. 
 
6.1.9. 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 Municipal, ou que esteja 
temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a 
Administração Pública de Orleans ou quaisquer de seus órgãos descentralizados 
(incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93) modelo Anexo VI)  

6.1.10. Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal, de menores, na 
forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;(modelo 
Anexo II); 

6.1.11. Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete 
às condições nele estabelecidas (modelo Anexo V). 

 
6.2. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, fotocópia 
autenticada em Cartório, ou ainda, fotocópia acompanhada do original, que poderá ser 
conferida e autenticada por servidor do SAMAE. 

6.2.1. As empresas que quiserem autenticar documentos junto ao SAMAE de 
Orleans deverão apresentá-los acompanhados dos originais, junto ao Setor de 
Compras e Licitações, na sede administrativa do SAMAE sito A Rua Antonio da 
Silva Cascaes 400 , Centro, Orleans-SC no horário das 08:30h às 11:30h e das 
13:30 às 17:00h até um dia antes da abertura do certame. 

6.3. A Comissão de Licitação poderá proceder à consulta ao serviço de verificação de 
autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET. 

6.4. Não serão considerados os documentos apresentados por e-mail  

6.5. No caso de apresentação de documentos e/ou certidões das quais não conste o 
prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da 
emissão dos mesmos. 

6.6.  A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as     
empresas que optarem em usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 
nº 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado previsto na mesma, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/


 

4 

 

 

deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação, que deverá 
estar dentro do ENVELOPE Nº 02 – DA DOCUMENTAÇÃO: 

a)  Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do 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 III, do presente Edital;  

6.7.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 43 da 
Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
6.8. A documentação deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado pelo 
representante do licitante, com a seguinte identificação externa: 
 

ENVELOPE Nº 01  - DOCUMENTAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
Convite  Nº 14/2018 
SAMAE ORLEANS 
ABERTURA:  20/11/2018 – 14:30 horas 
 

 
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 “DA PROPOSTA” 
7.1. O Envelope nº 02 “Da Proposta” deverá conter os seguintes elementos: 

7.1.1. Carta proposta, na forma impressa, de acordo com o modelo do Anexo I, 
contendo:  

7.1.1.1. Preço total do lote cotado, o preço unitário de cada item que compõe 
o mesmo, bem como o preço global da proposta, em moeda corrente 
nacional, incluso de taxas, fretes, impostos e descontos, conforme o caso, 
não sendo admitidos quaisquer outros adicionais ou supressões, após a 
abertura dos envelopes; 
7.1.1.2. Especificações pertinentes ao objeto desta licitação; 
7.1.1.3. Local e data; 
7.1.1.4. Assinatura do representante legal da proponente. 

7.2. Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas neste Edital. 
7.3. O proponente vencedor fica submetido aos prazos fixados no presente Edital, 
independentemente de declaração expressa. 
7.4. Havendo divergência entre o valor unitário dos itens e o valor total cotados, será 
considerado, para fins de julgamento das propostas, o primeiro. 
7.5. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 
páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 
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ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-
se a procuração. 
7.6. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 
caracterizar preço inexeqüível, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 
produtos/serviços serem fornecidos sem ônus adicionais. 
7.7. Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão 
desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital. 
7.8. Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o SAMAE, 
poderão ser desconsiderados pela Comissão de Licitação, cabendo a esta agir em 
conformidade com os princípios que regem a Administração Pública. 
7.9 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos. 
7.10. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado pelo 
representante do licitante, com a seguinte identificação externa: 
 

ENVELOPE Nº 02  - PROPOSTA 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
Convite  Nº 14/2018 
SAMAE ORLEANS 
ABERTURA:  20/11/2018 – 14:30 horas 
 

 
Obs: A  habilitação e a proposta deverão ser enviados em  envelopes separados. 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
8.1. Somente serão aceitas propostas apresentadas em estrita concordância com a 
discriminação do objeto solicitado no ANEXO I do convite, sendo que o julgamento das 
propostas será objetivo e pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
8.2. O eventual empate entre as propostas será decidido mediante sorteio de acordo 
com o parágrafo 2 do Artigo 3 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 
8.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço excessivo ou 
manifestadamente inexeqüível, comparado aos preços de mercado. 
8.4. No interesse do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto a licitação 
poderá ser revogada sem que caiba aos seus participantes indenizações de qualquer 
natureza. Os quantitativos poderão ainda ser aumentados ou diminuídos, observando-
se os limites previstos no artigo 65, parágrafo primeiro da Lei 8.666/93. 
8.5.Tanto em relação à apresentação dos documentos que comprovem a regularidade 
fiscal como também em relação ao julgamento das propostas dos licitantes, serão 
observadas as disposições dos artigos 42 a 45 da LC n.º 123/2006, de 14/12/2006, que 
estabelece tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte, sendo de responsabilidade das empresas interessadas a 
comprovação, no envelope de habilitação, de sua condição de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte. 
 
9. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
9.1. Cabe ao SAMAE: 

9.1.1. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo 
licitatório; 
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9.1.2. Fiscalizar a execução do objeto; 
9.1.3. Fornecer todos os documentos e informações que se fizerem necessários 
à execução do objeto do presente processo licitatório; 
9.1.4. Efetuar o pagamento de acordo com o item 12, deste Edital. 

9.2. Cabe a Proponente Vencedora: 
9.2.1. Executar o objeto da presente licitação de acordo com as especificações do 
Anexo I e com as disposições contidas no subitem 2.2 – da forma de execução - 
deste Edital;  
9.2.2. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto; 
9.2.3. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, 
fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes 
da execução do objeto; 
9.2.4. Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação 
previstas neste Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
9.2.5. Fornecer ao  SAMAE, cópias autenticadas das notas fiscais e respectivos 
termos e    garantia, de todos os materiais, equipamentos, peças, etc., que sejam 
materiais permanentes, ou cuja garantia possa ser exigida posteriormente. 

 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Nos termos do art. 7° da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo 
estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
O atraso injustificado na execução do objeto sujeitará a proponente vencedora à multa 
de mora no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso. Será cobrada multa 
de 5,00% (Cinco por cento) do valor total do Contrato em caso de rescisão contratual 
por inadimplência da contratada. A multa aludida acima não impede que a 
Administração aplique as outras sanções previstas em Lei. 
10.1.1. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, 
garantido o contraditório e a ampla defesa; 
 
11. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
11.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93; 
b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio 
de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardado o interesse público; 
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

11.2. O descumprimento, por parte da proponente vencedora, de suas obrigações legais 
e/ou contratuais, assegura ao SAMAE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, 
independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 
11.3. Fica reservado ao SAMAE o direito de rescindir total ou parcialmente o contrato, 
desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, 
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conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que 
assista à proponente vencedora, direito algum de reclamações ou indenização. 
 
12.DO PRAZO DE ENTREGA,DA FORMA DE PAGAMENTO, DA NOTA FISCAL, DO 
REAJUSTE E DA REVISÃO 
12.1. O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada 
pela empresa julgada vencedora neste Convite, observado o que consta neste Edital e 
seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento. 
12.2 - O pagamento será: 

12.2.1 - Efetivado mediante apresentação de documento fiscal correlato que 
deverá ser emitido para o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Rua 
Edgard Cunha 322 Bairro Conde D’Eu, Orleans, SC, CNPJ/MF 82.559.154/0001-
82 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por 
ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo 
licitatório. 
12.2.2 - realizado através SAMAE – Orleans , no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de entrega e aceite. 

12.3 O SAMAE, exigirá do proponente vencedor, que mantenha atualizadas as 
Certidões Negativas de Débito com o INSS, FGTS e CNDT. 
12.4 . O pagamento será efetuado diretamente boleto bancário em Banco indicado pela 
proponente vencedora. 
12.5 O preço estipulado será fixo, não havendo reajuste de qualquer espécie. 
12.6 O prazo de entrega deverá ser de 40 ( Quarenta) dias após a assinatura do 
contrato 
 
 
13. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
13.1.  A simples apresentação da documentação e proposta nesta licitação, implica na 
aceitação total e automática das disposições do presente Edital e as Normas vigentes 
no Brasil, especialmente nas leis nº.8666/93 de 21.06.93  e 8883/94. 
14.2. Maiores esclarecimentos serão prestados no  SAMAE ,  Sito Rua Antonio da Silva 
Cascaes. 400, Orleans - SC, CEP 8887-000 - Fone/Fax : (48) 34660233 ramal 22 e pelo 
e-mail: licitacao@samaeorleans.sc.gov.br. 

14.3. O Foro da cidade de Orleans- SC,  é privilegiado para dirimir quaisquer 
dúvidas fundadas neste  documento. 

14.4. Dos atos da Administração decorrentes desta licitação caberá recurso nos termos 
do art. 109 da Lei nº  8.666/93. 

 
14.5 Integram o presente Edital: 

Anexo I – Especificações do objeto / Valor de Referência /Observações; 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços 

Anexo III – Modelo da Declaração de Regularidade Junto ao Ministério do Trabalho; 

Anexo IV – Modelo da Dec. de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte;  

Anexo V - Modelo da Carta de Credenciamento; 
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Anexo VI – Modelo Declaração de que conhece na íntegra o edital e se submete às 
condições nele estabelecidas; 
Anexo VII – Modelo Declaração Idoneidade; 

Anexo VIII – Modelo Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 

     Anexo IX – Minuta de Contrato administrativo; 
 
     Anexo X – Projeto e Memorial Descritivo 

 
 
 
    
Orleans(SC),  06 de Novembro de 2018 

 
 
 
 
 
FABIO ECHELI BETT 
Diretor do SAMAE 
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LICITAÇÃO CV Nº 14/2018 

PROCESSO PBS Nº 14/2018 
 

 
ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÕES / VALOR DE REFERÊNCIA / OBSERVAÇÕES 
 

QUANT. DESCRIÇÃO VALOR DE 
REFERENCIA 

01 MOVEIS PLANEJADOS PARA ÁREA 
ADMINISTRATIVA DO SAMAE DE ORLEANS 
CONFORME PROJETO ( Parte integrante 
deste Edital), Comprendendo: fabricação, 
entrega e montagem dos móveis e instalação 
de pedras e vidros. 

 
 
 R$ 128.000,00 
 

 OBS. Os móveis pedras e vidros deverão 
seguir as especificações presentes no 
Memorial descritivo e detalhamento do 
projeto, e  oferecer garantia do fabricante de 
no mínimo 48 meses na parte de madeira MDF 
e MDP e 12 meses nos puxadores e 
acessórios, contra defeitos de fabricação. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
AO 
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE MARCA PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
TOTAL 

 
 
 
Preço total em R$ por extenso: 
Validade da Proposta: 
Prazo de Entrega: 
Local de Entrega: 
Garantia: 
 
DADOS DA LICITANTE 
Razão Social/Nome: 
Endereço: 
Município: 
Estado: 
CEP: 
 
CNPJ/CPF/MF: 
Fone: ( ) 
Fax: ( ) 
 
Responsável pela assinatura contrato: 
Cargo: 
CPF: 
 
Dados Bancários: 
Fone: ( ) 
Fax: ( ) 
Local e data: Assinatura/Carimbo 
 
 
 
 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 
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ANEXO III 

 
(Modelo) 

 
 

AO  

SAMAE DE ORLEANS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

 
 

DECLARAÇÃO REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
Eu, __________________________________, representante legal da empresa 

______________________, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos da Lei nº 

9854, de 27 de outubro de 1999 que alterou dispositivos da Lei 8.666, de 16 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores, que a nossa empresa, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º  da Constituição Federativa do Brasil. 

Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito 

e qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente. 

 

 
Local e data 
 
Assinatura 
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ANEXO IV 
 

(Modelo) 
 
AO  

SAMAE DE ORLEANS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
 
 
 
___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_______________, do CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto na 
alínea “b” do subitem 6.6 do Edital CV-14/2018, sob as sanções administrativas cabíveis 
e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
__________________, ____ de ____________ de 2018. 
 
 
__________________________________________ 
(assinatura do responsável pela empresa) 
 
 
 
 
 
OBS:Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO V 
 

(Modelo) 
 
(Deve ser apresentada fora dos envelopes) 

 

AO  

SAMAE DE ORLEANS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

 
 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Pelo presente credenciamos o Sr(a).................................... portador(a) da cédula de 

identidade com o RG nº.................... e CPF nº................... brasileiro(a), ( estado civil) , 

residente e domiciliado(a) á Rua.........................nº em (município e estado), podendo 

participar em procedimento licitatório , consistente no  CONVITE CV-14/2018, podendo 

assinar  atas, contratos, praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento no 

que diz respeito aos interesses da representada. 

 

 
 

_____________, em ____ de ______ 2018. 
 
 
 

________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Credenciante 

 
 

com firma reconhecida em Cartório 
 
 
 

 
 

 
 

ANEXO VI 
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(Modelo) 
 
AO  

SAMAE DE ORLEANS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

. 
 

 
DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA CONHECE NA ÍNTEGRA O EDITAL E SE 
SUBMETE ÀS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS 
 
 
DECLARAMOS para fins de participação no Processo 14/2018 – Convite 14/2018, do 

SAMAE de Orleans - SC, que ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________, que conhecemos na íntegra o Edital CV-13-2018 e nos 

submetemos às condições nele estabelecidas. 

 

_________________, em ____ de ______ 2018. 

 
_____________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VII 
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(Modelo) 

 
 

AO  

SAMAE DE ORLEANS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

(nome da empresa)__________________________, inscrita no CNPJ 

nº____________________, declara, por meio de seu representante legal, sob as penas 

da lei, que a referida empresa não está cumprindo penalidade de inidoneidade, 

suspensão ou impedimento de licitar, contratar ou transacionar com a Administração 

Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados. 

 

 Por ser expressão da verdade e para que se produza os devidos efeitos legais, 

firmamos a presente.  

 
(Local)___________, ____ de _____________ de 2018 

 
 
 

___________________________ 
NOME 

Representante Legal 
                                                                       CPF: 
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ANEXO VIII 
MODELO 

 
 
 
 
 
 
À Comissão de Licitação 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Orleans – SC 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
(Razão Social da Licitante)........................através de seu Diretor ou responsável Legal, 

sediada no (endereço completo)_______________, DECLARA, sob as penas da lei, 

que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital de Licitação 

CONVITE nº 14/2018 do SAMAE DE ORLEANS. 

 
 
(Local e Data) 
(Identificação, assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 
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ANEXO IX 
 
(MINUTA DO CONTRATO) 
 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. xxxxx 

 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM 
DE UM LADO O SAMAE DE ORLEANS E A 
FIRMA XXXX NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 
21/06/93, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 
MOVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA PARA A 
SEDE ADMINISTRATIVA DO SAMAE 
 

 
Contrato que entre si celebram a(o) SAMAE DE ORLEANS, Estado de Santa 

Catarina, com endereço na(o) Rua Edgard Cunha 322 – Bairro Conde D´, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 82.559.154/0001-82, neste ato representada por seu Diretor, Senhor 
FABIO ECHELI BETT, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a 
Empresa xxxx, com sede na(o) xxxxxxxxxxx, inscrita no CGC/MF sob o nº. 
xxxxxxxxxxxxx neste ato representada por seu representante legal Senhor 
________________________, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, em decorrência do Processo de Licitação Nº.14/2018, modalidade 
Convite Nº 14/2018, homologado em xxxxxx, mediante sujeição mútua às normas 
constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital  antes citado, 
à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 

  
   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  
  

1.1 - O objeto do presente contrato é o FORNECIMENTO DE MÓVEIS SOB MEDIDA 
PLANEJADOS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO SAMAE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. 
 
1.2 - Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno 
conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços objeto 
do presente Contrato.  Não será considerada pela CONTRATANTE qualquer 
reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de 
conhecimento dessas condições. 

  
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
  

Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes 
documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da 
CONTRATADA, EDITAL Nº 14/2018 – MODALIDADE  CONVITE, especificações 
complementares, além das normas e instruções legais vigentes no País, que lhe forem 
atinentes. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  

4.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços, o preço proposto que 
é xxxxxxx., que poderá ser parcelado da seguinte forma: 
- Entrada  - em até 15 dias úteis da assinatura do contrato,  no valor de até 60 % do 
custo do objeto na assinatura do Contrato. 
- 2ª  e última parcela (Total restante)  - Na entrega do objeto instalado e pronto para 
uso e mediante apresentação da Nota Fiscal. 
 

4.1.1 – O pagamento das parcelas somente será efetuado mediante 
apresentação de comprovação do andamento do objeto, como por 
exemplo: pedidos e notas de materiais. Na hipótese de ausência de 
apresentação desses documentos o SAMAE poderá prorrogar o 
pagamento das parcelas, sem a incidência de juros e/ou correção, para 
diligenciar se a Contratada fez o pedido, efetuou pagamento, ou efetuou 
compras de materiais e equipamentos acessórios, etc. 

  
4.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 
CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução 
do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 
 
4.3 - O pagamento será efetivado pelo setor de contabilidade da CONTRATANTE ou 
por meio de depósito em conta do empresa ou boleto bancário. 
 

  
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 

  
O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global para a execução 

dos serviços será reajustado de acordo com o seguinte critério: SEM REAJUSTE. 
  
 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
 
6.1 - O prazo de execução é de ______ DIAS, e terá vigência de xxxxxxxxx á  
xxxxxxxxxx, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja acordado 
entre as partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 60 dias 
antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas Leis Nº. 
8.666/93 e 8.883/94. 
  
6.2 - O início deve se dar em 5 (cinco) dias a partir da assinatura deste instrumento. 
 
6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
  
6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
de forma diferente. 
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6.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 
 
 
CLÁUSULA SEXTA- DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento 

Fiscal vigente (2018), cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação: 
PROJETO ATIVIDADE: 1.025       
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.00.00    
ORÇAMENTO: 2018. 

  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 
   

8.1 - Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências 
de sua inexecução total ou parcial. 
  
8.2 - A execução deste Contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante 
da CONTRATANTE especialmente designado. 

  
8.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
  
8.4 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

  
  

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
  
  
9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
  

9.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
  

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
  
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 
de acréscimo ou diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites 
permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666. 

  
9.1.2 - Por acordo das partes: 

  
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
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b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 
serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
  
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstância supervenientes, mantido o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 

  
9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do 
Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93. 

  
  

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 
  

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da 
falta e garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o 
previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 

a) advertência por escrito; 
b) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global 
pelo não cumprimento do prazo contratual, sem plena justificativa; 
c) multa de até 1% (um por cento) calculados sobre o valor global, em caso de 
inobservância das demais cláusulas do Contrato; 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a SAMAE DE ORLEANS, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública de acordo com o inc. IV, do art. 87, c/c o inc. XI, do art. 6º, ambos da Lei 
de Licitações – Lei n.º 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade.  
f) no caso de inadimplemento que resulta em aplicação de multa de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do Contrato, o pagamento devido só poderá ser liberado 
se comprovado, mediante a apresentação de guia, o recolhimento da multa em 
questão, ou o desconto do valor da mesma sobre o total da fatura. 

 
10.2 - O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pelo 
SAMAE DE ORLEANS e que a CONTRATADA vier a fazer jus. 
 
10.3 - A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e à partir da notificação 
terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da 
CONTRATANTE, assegurado o direito de defesa de que trata o parágrafo 2º. (segundo), 
do artigo 87, da Lei Nº. 8.666/93. 
 
10.4 - Fora deste prazo a multa será cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspenderá 
os pagamentos até o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
  
  

11.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 
  

11.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito 
este Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que 
ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar 
a CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 

a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da 
autorizada designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores; 

d) razões de interesse do serviço público. 
  

11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente 
contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra 
qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 

a) o atraso injustificado no início dos serviços; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da 

CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais 
vigentes; 

c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a 
CONTRATANTE; 

d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
 

f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de 
insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se 
tratando de firma individual; 

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do 
contrato; 

i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, 
que caracterizem a insolvência do contrato. 

  
11.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da 
CONTRATADA, serão observadas as seguintes condições: 

a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer 
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo a 
CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 

b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já 
prestados, desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da 
rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE; 
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c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar 
continuidade aos serviços através de outras empresas, ou da forma 
que julgar mais convenientes; 

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, 
poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou suspender a execução dos 
serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas 
pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a 
condição contratual infringida. 

  
11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 

  
11.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 

  
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou 

fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além 
do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em 
seu artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, por  ordem escrita da CONTRATANTE, 
por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE, decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto 
para execução dos serviços, nos prazos contratuais. 

  
11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os 
serviços já prestados, de acordo com os termos deste Contrato. 

  
11.3 - Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior: 
  

11.3.1 - Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este 
Contrato em caso de interrupção na execução dos serviços por um período maior 
que 30 (trinta) dias, em virtude de força maior, conforme definido no artigo 1058 
do Código Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execução 
deste Instrumento Contratual. 

  
Neste caso, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços que a mesma 
tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato. 
  

11.3.2 - Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força 
maior, deverá fazer imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um 
prazo até 5 (cinco) dias da data de seu recebimento para contestar, ou 
reconhecer os motivos constantes da notificação. 

  
  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
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13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive 
os de natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou 
encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato, ou da 
execução, correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA. 
  

13.1.1 - Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer 
tempo, a existência de débito proveniente do não-recolhimento dos mesmos, por 
parte da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE desde já autorizada a 
suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique constatada 
a plena e total regularização de sua situação. 

  
13.2 - Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou 
parafiscal, após a data limite de recebimento e abertura da proposta, será objeto de 
entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
  
13.3 - A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam 
ocorrer em conseqüência da execução dos serviços contratados, os quais não importam 
em vinculação laboral entre a CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém 
relação empregatícia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 
2º da Consolidação das Leis do Trabalho. 
  

13.3.1 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável 
solidária, a CONTRATADA, reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência 
da decisão judicial. 

  
 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - NOVAÇÃO 
  

A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela 
assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer 
sanções nelas previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, 
portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações 
futuras. Todos os recursos postos a disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, 
serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a 
dispositivos legais. 
  
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SEGURO 
   

A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o 
equipamento/material/veículo que utilizar na execução dos serviços previstos neste 
Contrato. 
  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
  

Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
Orleans-SC com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 
contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 
  
 
ORLEANS,  
 
CONTRATANTE                                                                                      CONTRATADA 
       
 
FABIO ECHELI BETT                                                                          REPRESENTANTE 
DIRETOR DO SAMAE                                                                            

 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X 
 

PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO 
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