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PROCESSO LICITATÓRION°19/2020 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOSN°01/2020 

 

RESUMO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2020  
LICITAÇÃO: PREGÃO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  26/11/2020 às 8 horas 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 26/11/2020 às 8 horas 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  26/11/2020 às 8 horas 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 
 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACORDO COM 

AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DESTE EDITALOS 

QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA FAZER REPAROS E MANUTENÇÕES DE RAMAIS, NA REDE 

DISTRIBUIÇÃO E NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE NOVA 

TRENTO DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2020/2021. 

 
Edital disponível no site: www.samaenovatrento.com.br 
Telefone: (48) 3267-0380 
E-mail: samae@novatrento.sc.gov.br 
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PROCESSO N° 19/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2020 

REGISTRO DE PREÇOS 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município de Nova Trento-Santa Catarina, através 

do Diretor Ivã Alessandro Franzoi, representante legal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, 

por meio de seu Pregoeiro presente comunica aos interessados que fará realizar licitação do tipo Menor 

Preço por ITEM, sob a modalidade de Pregão Eletrônico – Registro de Preços, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº123, de 14 

de dezembro de 2006, pela Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 

pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, com as devidas alterações, Decreto n.º 78, de 25 de maio de 2020 e 

demais normas pertinentes. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A 

IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE UMA NOVA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIBEIRÃO 

MOLHA, PERTENCENTE AO SAMAE DE NOVA TRENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, 

QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 

1.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência (Anexo I), 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.  
 
1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S) 

2.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital 

deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito, através do sitewww.bll.org.br no campo 

dúvidas e esclarecimentos do processo nº 19/2020 ou por e-mail samae@novatrento.sc.gov.br 

2.2 Outras informações pelo telefone: (48) 3267-0380 (com Denis ou Emiliana) 

 

3. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS) 

3.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato(Ata) decorrente; 

3.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato(Ata) decorrente no Exercício de 2020/2021. 

3.3 De Entrega(s), incluindo descarregamento far-se-á em até 15(quinze) dias da(s) solicitação(ões), no 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- SAMAE na Rua Dos Imigrantes, nº 356- Bairro Centro, 

nesta cidade Nova Trento/SC; 
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3.4 Do Local de entrega, O material Permanente deverá ser entregue no SAMAE de Nova Trento - SC, 

localizado na Rua dos Imigrantes, nº 356– Centro – Nova Trento SC – CEP 88.200-000, de segunda a sexta-

feira, das 08h00 às 12h00m. 

3.5Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2020/2021. A sua vigência 

será até 31/12/2021. 

 

4. DO(S) PAGAMENTO(S) 

4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 10 (dez) dias úteis, da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is) 

Eletrônicas, decorrente(s); 

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e 

demais Documentos inerentes ao Processo; 

4.3 Não serão permitidos adiantamentos de pagamentos. 

 

5. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

5.1 Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, 

demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante; 

5.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 

financeira é o IGPM. 

 

6. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

6.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 

contados da data limite para apresentação das propostas nesta licitação. 

 

7. DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

7.1 O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta no ano base de 2020 e 

2021. 

7.2. Valor total estimado, máximo: R$ 2.633.693,95(Dois Milhões Seiscentos e Trinta e Três Mil Reais e 

Seiscentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos). 

 

 

8. DA PARTICIPAÇÃO 
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8.1 Poderão participar da presente licitação empresas legalmente constituídas, que satisfaçam as 

condições do presente Edital; 

8.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por 
ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
 
8.3 Não poderão participar, empresas que estejam sob processo de falências, ou em concordata, ou em 

regime de recuperação judicial ou extrajudicial, em dissolução, em liquidação, ou tenham sido suspensas 

ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública, Direta ou Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o 

ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão que o aplicou; 

8.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste Edital e 

em seu(s) anexo(s). 

8.5 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

 

9. DO CREDENCIAMENTO: 

9.1O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 
Licitações do Brasil, até no mínimo 12 (doze) horas antes do horário fixado no edital para o recebimento 
das propostas. 
 
9.2 O cadastramento do licitante deverá ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos: 
 

a) Instrumento particular de mandato outorgando ao operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa 
de Licitações do Brasil (ANEXO V); 
 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil 
(ANEXO V.1) e; 
 
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser 
identificada”. Decreto 10.024/19 art. 30 parágrafo 5º. 

 
Obs: O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – 
Bolsa de Licitações do Brasil, (ANEXO V.2). 
 
9.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no 
ANEXO VII para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 
digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o 
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seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 
123/2006. 
 
 
10. CREDENCIAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES 
 
10.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 
mandato previsto no item 9.2 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 
 
10.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através 
de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu 
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
10.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa. 
10.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De 
Licitações do Brasil. 
 
10.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
10.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
10.7 Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através 
de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de 
Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 
10.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data 
e horário limite estabelecido. 
 
10.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
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10.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 
que por terceiros. 
 
10.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação. 
 
10.12 Não poderão participar desta licitação os interessados:  
 

10.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

 
10.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
10.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
10.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
10.12.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 
 
10.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 
10.13A participação não é exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 

49, Inciso III, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações do art. 48 da Lei 

Complementar 147, de 7 de agosto de 2014. 

10.14Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o 

Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.  

 

11. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

11.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 
a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
11.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
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11.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 
1º da LC nº 123, de 2006. 
 
11.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
11.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
11.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 
 
11.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 
 
 
12. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
12.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 

12.1.1 Valor unitário; 
12.1.2 Marca; 

 
12.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
12.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 
 
12.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
12.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar 
da data de sua apresentação. 
 
12.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
 

12.6.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 
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ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato. 
 

12.7 A proposta a ser enviada no sistema junto com a documentação de habilitação, pode ser utilizada 
conforme modelo do anexo VI. 
 

13. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
13.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
 
13.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
 

13.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
13.2.2A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
13.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
13.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
13.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
 
13.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
 

13.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
 
13.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
13.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
 
13.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,10 (Dez 
centavos). 
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13.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
13.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 
13.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
 
13.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 

13.12.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
13.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 
13.14 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o 
reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
 
13.15 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 
habilitação. 
 
13.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
13.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
13.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
13.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
13.20 O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 
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13.21 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
13.22 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts.. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
13.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 
 
13.24 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
13.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
13.26 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
13.27 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento. 
 
13.28 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre lances finais do modo de disputa aberto e fechado. 
 
13.29 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, 
§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

13.29.1No pais; 
13.29.2Por empresas brasileiras; 
13.29.3Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

13.29.4Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

13.30 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
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13.31 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

13.31.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
13.31.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie 
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 

 
13.32 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
14.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
 14.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 

14.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
14.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 
14.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 
 
14.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no 
prazo de 2 (duas horas), sob pena de não aceitação da proposta. 
 
14.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
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14.6.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

 
14.6.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro 
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da 
proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação. 
 

14.6.2.1 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 
incluindo os demais licitantes. 
 
14.6.2.2 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 
14.6.2.3. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade constantes no Termo de 
Referência (Anexo I). 

 
14.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
14.8 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações constantes no Termo de Referência. 
 
14.9 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo 
ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a 
ressarcimento. 
 
14.10 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas 
pelos licitantes no prazo de 2 (dois) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem 
direito a ressarcimento. 
 
14.11 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao 
seu perfeito manuseio, quando for. 
 
14.12 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com 
posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto 
manufaturado nacional. 
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14.13 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 

14.13.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

 
14.14 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
14.15 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
14.16 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

14.16.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
14.16.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
14.17 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
14.18 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

 

15. DA HABILITAÇÃO: 

15.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

15.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
 

15.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
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15.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
15.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
 
15.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
15.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
15.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
15.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via e-mail, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
15.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 
15.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

15.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

 
15.5 Ressalvado o disposto, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, documentação 
relacionada no ANEXO II e nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

15.6 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

15.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
 
15.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
15.6.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 



 

    SERVIÇOAUTÔNOMO  MUNICIPAL  DE  ÁGUA  E ESGOTO 

RUA DOS IMIGRANTES,Nº 356CENTRO NOVA TRENTO-SC 

CNPJ:  95.785.267/0001-48 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO 

Fone: (48) 3267-0380-  e-mail: samae@novatrento.sc.gov.br 

 

15 
 

15.6.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 
 
15.6.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 
15.6.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
15.6.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
 
15.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação; 

15.6.9 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, 

deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada atualizada, pela Junta Comercial do Estado da jurisdição 

competente. 

 

15.7 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

15.7.1 Cópia do CNPJ; 

 

15.7.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 

 

15.7.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede licitante; 

 

15.7.4 Certidão Negativa Conjunta de regularidade fiscal e previdenciária perante a Fazenda Nacional 

(Portaria MF 358, de 05/09/14 e MF 443, de 17/10/14); 

 

15.7.5 Prova de Regularidade com FGTS; 

 

15.7.6 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 5.452/43; 

15.7.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
15.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 
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15.8 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

15.8.1Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor do 

Foro ou Cartório da sede da licitante há menos de 60 (sessenta) dias, devendo ser observado que as 

empresas sediadas em Santa Catarina deverão apresentar certidões negativas dos sistemas SAJ (antigo) e 

EPROC (novo), ambos do TJSC. 

 

15.9 DA CAPACIDADE TÉCNICA 

15.9.1 Apresentar, no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa 

jurídica, e fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação. 

15.9.1.1 Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, 
obrigatoriamente, a especificação dos serviços executados, o nome e cargo do declarante. 
 
15.9.1.2 A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o serviço prestado 
e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo 
declarado. 
 
15.9.1.3 Não será aceito pela Administração atestado emitido pela própria licitante, sob pena de 
infringência ao princípio da moralidade, posto que a licitante não possui a impessoalidade 
necessária para atestar sua própria capacitação técnica. 

 
15.10 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

15.10.1 Declaração unificada das exigências do Edital, conforme anexo VIII do Edital. 

NOTAS: 

a) A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 dias, contados 

da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet; 

b) Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 

c) Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome desta; 

d) Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão 

estar em nome desta; 

e) Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 

matriz e filiais, serão aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da 

inscrição do CNPJ do Proponente; 
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f) O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) 
da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
 
g) A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 
h) A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
 
i) Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 
 
j) A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
 
k) Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
l) Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
m) Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 
 
n) O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
 
o) Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 
 
p) Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
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15.11 A responsabilidade do upload dos documentos é integralmente da empresa, sendo assim deverá 
anexar todos os documentos solicitados no edital.  
 
15.12 Os documentos relativos a habilitação previstos no item 15 e anexo II deverão ser providenciados 
pelos participantes até o horário da sessão. Sendo que todos os documentos devem ser anexados na 
plataforma de pregão eletrônico, independente do campo. Não sendo prejudicada ou inabilitada por falta 
de ordem, ou anexados em campos não correspondentes, pode ser anexado mais de um documento em 
um mesmo arquivo, os documentos que não tiverem campos idênticos marcados na plataforma do 
pregão eletrônico poderão ser anexados em qualquer outro campo que a empresa desejar.  
 
 
 
16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

16.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 

16.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
 
16.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
16.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
16.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, vinculam a Contratada. 
 
16.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 

16.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

 
16.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
16.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
 
16.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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17. DO DIREITO AO RECURSO 

17.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 
 
17.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 

17.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 
17.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
17.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
17.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

17.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 
 
 

18. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

18.1 A sessão pública poderá ser reaberta:  

18.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

 

18.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar a Ata, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 

18.2Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.  
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18.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório.  

 

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

19.1O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados.  

 

19.2Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

20. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

20.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  

 
21. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
21.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Ata de Registro de 
Preços ou emitido instrumento equivalente. 
 
21.2 O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar a Ordem de Compra ou a Nota de Empenho, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

21.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
21.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
21.3 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos. 
 
21.4 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 
nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
 
21.5 A contratação será formalizada através de nota de empenho nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
 
21.6. Na assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
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21.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
noedital ou se recusar a assinar a Ata ou contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços. 
 
21.8. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços terá vigência de 12(meses) oficiais. 
 

22. DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S): 

22.1 Entregar os produtos, conforme especificações e condições contidas neste Termo e também na 
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Termo;  

22.2 Substituir o material que estiver fora das especificações contidas no presente Termo de Referência 
ou que apresentar defeito ou imperfeição, sem qualquer ônus para a contratante;  

22.3 Acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando 
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  

22.4 Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no fornecimento dos 
materiais;  

22.5 Manter durante a entrega total dos materiais, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no procedimento licitatório;  

22.6 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o SAMAE de Nova Trento – SC;  

22.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo até a entrega do material.  

 

23. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

23.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa fornecedora possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo de Referência;  

23.2 Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata ou do Contrato, formalizado por meio de Nota de 
Empenho, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega dos materiais, efetuando o 
pagamento dentro das condições e prazos estabelecidos;  

23.3 Receber os materiais entregues pela Contratada que estejam em conformidade com a proposta 
aceita;  

23.4 Recusar, com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das especificações constantes 
neste Termo de Referência;  
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24. DO DIREITO DE RESERVA: 

24.1 O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento, reserva-se ao direito, de revogar o 

certame por razões de interesse público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de 

ilegalidade, nos moldes do art. 59 da Lei de Licitações; 

22.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, para posterior verificação da qualidade e consequente 

aceitação; 

22.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as 

especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à 

disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante. 

 

23. DAS PENALIDADES E GARANTIAS: 

23.1 No caso de atraso injustificado, ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o 
SAMAE de Nova Trento - SC, as sanções administrativas aplicadas à CONTRATADA serão:  

23.1.1 Advertência;  

23.1.2 Multa;  

23.1.3 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o 
Instituto SAMAE de Nova Trento - SC;  

23.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

23.3Pelo atraso na entrega dos equipamentos/materiais, a contratada estará sujeita à multa equivalente 
a 0,5% (meio por cento) do valor total referente ao item objeto da inadimplência, que ultrapassar o 
respectivo prazo, contado do recebimento da nota de empenho.  

23.4A multa prevista no subitem anterior será aplicada até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor dos equipamentos/materiais objeto do inadimplemento, o que não impedirá, a critério do SAMAE 
de Nova Trento - SC, a aplicação das demais sanções legais cabíveis.  

23.5O atraso injustificado por período superior a trinta dias caracterizará o descumprimento total da 
obrigação, como também a inexecução total do contrato;  

23.6As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo SAMAE 
de Nova Trento - SC ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser 
aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico;  

23.7Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições 
especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória, deverá ser recebida 
contemporaneamente ao fato que a ensejar, considerados injustificados os atrasos não precedidos da 
competente prorrogação;  

23.8A solicitação de prorrogação formal, fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, deverá ser encaminhada com antecedência mínima de um dia do 
vencimento do prazo;  
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23.9No caso de rescisão por inadimplência, o SAMAE de Nova Trento - SC, poderá convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação para retirar a nota de empenho no prazo estabelecido neste 
edital, após comprovada a habilitação e feita a negociação.  

 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
24.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
 

24.1.1 Não assinar a ata de registro de preços ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;  

 

24.1.2 Não assinar o termo de contrato, quando cabível;  

 

24.1.3 Apresentar documentação falsa;  

 

24.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

 

24.1.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

 

24.1.6 Não mantiver a proposta;  

 

24.1.7 Cometer fraude fiscal;  

 
24.1.8 Comportar-se de modo inidôneo;  
 

24.2As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.  

 

24.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  

 

24.4O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
 

24.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação;  

 
24.4.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante;  

 
24.4.3 Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Nova Trento, Administração 

Direta e Indireta, nas hipóteses previstas no art. 7º, da Lei Federal 10.520/2002, e art.49 do Decreto 

Federal nº 10.024/2019 e descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Município, pelo prazo 

de até cinco anos;  
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24.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados;  
 

24.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  
 
24.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração 
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  
 
24.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  
 
24.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes 
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
24.10Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código 
Civil.  
 
24.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Federal nº 9.784, de 1999.  

 
24.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade.  
 
24.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  
 
24.14As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.  
 
 
25. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

25.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

 

25.2A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica no site da através do sitewww.bll.org.br no 

campo impugnações do processo nº 19/2020ou pelo e-mail samae@hovatreto.sc.gov.br 
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25.3Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.  

 

25.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  

 

25.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.  

 

25.6O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos.  

 

25.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

25.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.  

25.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.  

 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

26.1Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata de Homologação no sistema eletrônico.  

 

26.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.  

 

26.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF.  

 

26.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação.  

 

26.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

 

26.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
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26.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório.  

 

26.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.  

 

26.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público.  

 

26.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

 

26.11O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados.  

 

26.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

26.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;  

26.12.2 ANEXO II – Relação de documentos de Habilitação;  

26.12.3 ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços;  

26.12.4 ANEXO IV – Minuta de Contrato; 

26.12.4 ANEXO V – Termo de Adesão – BLL;  

26.12.5 ANEXO V.1 – Anexo ao Termo de Adesão; 

26.12.6 ANEXO V.2 – Custo pela utilização do sistema;  

26.12.7 ANEXO VI – Proposta Comercial do Vencedor;  

26.12.8 ANEXO VII – Declaração de Enquadramento ME e EPP; 

26.12.9 ANEXO VIII – Declaração Unificada das Exigências do Edital;  

26.12.10 ANEXO IX – Cotação de Preços. 

 

27. DO FORO: 

Fica eleito o foro da Comarca de São João Batista, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 

porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 

Nova Trento, 16 de Novembro de 2020. 

 

Ivã Alessandro Franzoi                                            Maria de Lourdes Rover 

    Diretor do SAMAE               Pregoeiro(a) 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente Termo de Referência visa fornecer subsídios para a formatação de uma proposta comercial 

que atenda aos preceitos do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE de Nova 

Trento - SC, visando à aquisição de TUBULAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS para a implantação da adutora 

de água bruta de uma nova captação de água, do Ribeirão Molha, pertencente ao SAMAE de Nova Trento 

– SC. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

O Sistema de Abastecimento de Água de Nova Trento foi instalado no ano de 1992, com 

sistema de tratamento de água, reservatório, casa de química, quando então foi criado o SAMAE de Nova 

Trento – SC. 

No ano de 1991, foi elaborado o projeto para o alcance do mesmo para período de 20 anos, 

havendo o alcance no ano de 2012, com uma vazão de 20 l/s, havendo para tratamento três filtros lentos, 

com dimensão unitária de 8,00 m x 16 m, perfazendo área de cada filtro de 128 m². A área total de 

filtração, fez com que após atingir a vazão de 20 l/s, a ETA tinha capacidade para sobrecarga, sem afetar a 

qualidade da água. Assim sendo, foi realidade uma nova captação, de água, em um afluente muito 

próximo da captação originária, com incremento de 7,0 l/s, totalizando 27 l/s. 

Para melhorar a qualidade da água bruta, até por conta das ações em abertura de uma 

estrada na bacia do manancial, o SAMAE projetou e executou um pré-filtro, através de três clarificadores 

de contato, os quais tem a função de reduzir a turbidez da água bruta, fazendo com que os filtros lentos, 

trabalhem com maior tranquilidade, aumentando em mais de 5 vezes a carga horárias da filtração lenta. 

Então, após 28 anos de operação do sistema, com algumas modificações, conforme descrito 

acima, a vazão de captação está no limite, e com a estiagem que afeta a região de Nova Trento, está 

havendo problemas de captação de água, onde o reservatório de distribuição não vem mais enchendo no 
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período da noite, havendo grande preocupação dos dirigentes públicos municipais com o sistema de 

abastecimento de água. 

Desde o ano de 2019, mais precisamente no seu final, o SAMAE de Nova Trento, iniciou 

estudos para um possível manancial, não muito longe da ETA, objetivando neste primeiro momento a 

aumento da captação de água, pelo menos para suprir a falta de água por conta das estiagens. 

Então foi estudado o manancial denominado, Ribeirão Molhas, o qual tem sua captação em 

cota acima da cota topográfica da ETA, bem como cota topográfica acima da cota topográfica o pico para 

o transposição de bacia. Este manancial está distante da ETA de 6.500 m, com capacidade de vazão de 17 

l/s. 

Sendo assim, será captada água do referido manancial, para a supressão da falta de água 

atual, com sobra para em muito breve o SAMAE projetar a ampliação do Sistema de Tratamento de Água, 

bem como da reservação de água, que conta com volume de 500 m³. 

 

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E DOS VALORES ESTIMATIVOS 

 A tubulação a ser adquirida será de pelo menos dois tipos de materiais. O primeiro trecho, com 

extensão de 200 metros deverá ser em polietileno, ou polipropileno, por ser um trecho onde a tubulação 

será assentado na beira do Ribeirão, até haver cota topográfica que a mesma poderá ser assentada em 

rua da comunidade. Então a partir deste ponto há um segundo trecho que a tubulação poderá ser de PVC, 

(DEFOFO OU PVC-O) com pressão de serviço PN 10, no mínimo, e um trecho que deverá ser com PN 12,5, 

em função do desnível geométrico ser acima de 100 m. Mais um trecho que poderá ser novamente com 

PN 10, até atingir a cota topográfica mais elevada. Então do ponto mais elevado até a até, há um desnível 

geométrico em torno de 140 m, e então a tubulação será em polietileno, com DE de 110 mm. Já as 

conexões para os tubos de PVC, deverão ser de ferro fundido dúctil. As conexões serão com flanges e com 

bolsas e anéis de borracha. Os registros serão de ferro fundido, com cunha metálica emborrachada, com 

abertura total, com sistema de vedação do eixo através de oring’s, com pintura interna e externamente 

através de epox aplicada eletrostaticamente. As conexões para a tubulação de polietileno, trecho DE 160 

mm, serão de polietileno ou polipropileno, com união através de eletrofusão, e as conexões para o trecho 

com tubos polietileno, com DE de 110 mm, serão através de compressão. Tês serão de PVC/PBA, o qual 

possui o mesmo diâmetro externo do tubo de polietileno DE 110 mm. 
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Especificação do registro: 

Aquisição de registro de gaveta flangeada com cunha revestida de elastômero, padrão construtivo 

conforme Norma NBR 14968. Composto de cunha maciça em ferro dúctil – NBR 6916, revestida 

integralmente (incluindo toda a passagem da haste) com elastômero EPDM atóxico. Haste de manobra 

inteiriça, tipo não ascendente. Face a face de acordo com a Norma ISO 5752 série 14 (equivalente a série 

métrica chata da ABNT), flanges de furação de acordo com a Norma NBR 7675, pressão máxima de 

serviço de 16 kgf/cm2. Acionamento através de cabeçote. 

NOTA: A adequada seleção de materiais é de exclusiva responsabilidade do fabricante. Quando houver 

material indicado para determinado componente, deve ser entendido como preferencial e de padrão 

mínimo aceitável de qualidade. É obrigatório ao fabricante indicar materiais equivalentes ou superiores 

aos especificados. 

Características técnicas e materiais 

• CORPO = NBR 6916  

• TAMPA = NBR 6916  

• CUNHA = NBR 6916  

• REVESTIMENTO DA CUNHA = ELASTÔMERO (EPDM) 

• HASTE = AÇO INOX ABNT 420  

• BUCHA = BRONZE 
 

Especificação da tubulação: 

 Tubos de PVC/DEFOFO ou PVC-O, com ponta e bolsa, junta elástica integrada, com comprimento 

de 6,0 metros (incluso bolsa), devendo atender a normatização abaixo: 

• NBR 15750:2009 

• NBR 7675 – Conexões a ser utilizada na tubulação 

• NBR 7665/07. 
 

Especificação das conexões: 

Conexões em ferro fundido, com junta elástica, com anéis de borracha, e conexões com 

flanges e anéis de vedação de flanges. 
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Item Quantidade Unid. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS Valor Unitário Valor Total 
            

1 50 PÇS ADAPTADOR FOFO, PONTA E BOLSA DE100 X DN100 (PVC) R$ 42,07 R$ 2.103,50

2 200 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PP 20X1/2 R$ 9,78 R$ 1.956,00

3 100 UN ADAPTADOR DE 20X 3/4 PP R$ 10,07 R$ 1.007,00

4 50 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PP 25X3/4 R$ 11,87 R$ 593,50

5 50 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PP 32MMX1.1/2 R$ 18,88 R$ 944,00

6 50 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PP 40X1 1/4 R$ 27,81 R$ 1.390,50

7 50 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PEAD 20X1/2 R$ 9,78 R$ 489,00

8 50 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PEAD 20X3/4 R$ 10,07 R$ 503,50

9 50 UNI ADAPTADOR PEAD, DE 63MM X DNR2 R$ 54,98 R$ 2.749,00

10 50 UN ADAPTADOR DE MANGUEIRA AZUL DE 1/2 PP R$ 9,78 R$ 489,00

11 50 UN ADAPTADOR DE MANGUEIRA AZUL 3/4 PP R$ 10,07 R$ 503,50

12 50 UN ADAPTADOR INTERNO MANGUEIRA 1 R$ 5,10 R$ 255,00

13 50 UN ADAPTADOR P EMENDA MANGUEIRA AZUL P/ GROTA 1 1/4 R$ 12,00 R$ 600,00

14 50 UN ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100MM R$ 162,43 R$ 8.121,50

15 50 UN ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO , EM PVC  DIAMETRO 20MMX1/2 R$ 0,48 R$ 24,00

16 100 UN ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/REGISTRO, EM PVC, DIAMETRO 25MMX 3/4 R$ 0,61 R$ 61,00

17 100 UN ADAPTADOR PLAST.SOLD.CURTO 32X1 R$ 1,68 R$ 168,00

18 100 UNI ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, EM PVC, DIAMETRO 40mmX11/4. R$ 3,99 R$ 399,00

19 80 UN ADAPTADOR 40mm  p/ 1,1/2 R$ 8,31 R$ 664,80

20 80 UN ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL/ROSCA, DE 60MMX2 R$ 5,65 R$ 452,00

21 80 PÇS ADAPTADOR P/ REGISTRO, PVC, BOLSA SOLD. X ROSCA Ø85MM X 3POL R$ 25,04 R$ 2.003,20

22 80 UN ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA E ROSCA 110/4 R$ 44,28 R$ 3.542,40

23 90 UN ANEL 50MM R$ 2,10 R$ 189,00
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24 10 UN ANEL 60 MM R$ 1,47 R$ 14,70

25 100 UN ANEL 75 MM R$ 7,58 R$ 758,00

26 100 UN ANEL 85 MM R$ 2,93 R$ 293,00

27 100 UN ANEL 110 MM R$ 4,17 R$ 417,00

28 80 UN ANEL DE 140 MM R$ 8,90 R$ 712,00

29 80 UN ANEL 160 MM R$ 12,50 R$ 1.000,00

30 75 UN ANEL DE BORRACHA DN 180 DE 200 MM R$ 15,50 R$ 1.162,50

31 80 UN ANEL P/LUVA DE CORRER PVC/PBA 110MM (AZUL) R$ 5,36 R$ 428,80

32 80 UNI ANEL 200 MM (AZUL) R$ 0,00 R$ 0,00

33 80 UNI BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL, DIAMETRO 25X20MM R$ 0,64 R$ 51,20

34 80 UN BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM R$ 0,86 R$ 68,80

35 80 UN BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL, DIAMETRO 40X32MM R$ 2,14 R$ 171,20

36 80 UN BUCHA DE REDUÇAO 50 X 40 MM R$ 3,45 R$ 276,00

37 80 UN BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 75MMX60MM R$ 12,12 R$ 969,60

38 80 UN BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL LONGA 25X20MM R$ 0,00 R$ 0,00

39 80 UN BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM R$ 8,21 R$ 656,80

40 80 UN BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL LONGA 60 X 32 MM R$ 18,15 R$ 1.452,00

41 80 UN BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL LONGA 60 X 40 MM R$ 60,40 R$ 4.832,00

42 80 UN BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 85X 60MM R$ 28,26 R$ 2.260,80

43 30 UN CAP FERRO FUNDIDO JE DN 100MM R$ 80,37 R$ 2.411,10

44 200 UN CAP  PVC SOLDAVEL D 20 MM R$ 0,76 R$ 152,00

45 200 UN CAP PVC SOLDAVEL D 25 MM R$ 0,97 R$ 194,00

46 100 UN CAP  PVC SOLDAVEL D 32MM R$ 1,32 R$ 132,00

47 100 UN CAP PVC SOLDAVEL D 40 MM R$ 2,79 R$ 279,00

48 100 UN CAP PVC SOLDAVEL 50 MM R$ 5,37 R$ 537,00
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49 100 UNI CAP PVC SOLDAVEL, DE 60mm R$ 7,63 R$ 763,00

50 80 UN CAP SOLDAVEL 75 MM R$ 17,23 R$ 1.378,40

51 90 UN CAP DE 60MM PVC JE COM ANEL R$ 10,45 R$ 940,50

52 90 UN CAP PVC / JE ,  de 85 MM C/ANEL R$ 23,31 R$ 2.097,90

53 30 UN CAP PVC DE 110 MM COM ANEL PARA CANO MARRON R$ 38,30 R$ 1.149,00

54 30 UN ADESIVO PLASTICO P/PVC, BISNAGA 75G. R$ 0,00 R$ 0,00

55 100 UNI ADESIVO PLASTICO P PVC FRASCO DE 175GR C/PINCEL INTERNO R$ 16,93 R$ 1.693,00

56 50 PÇS COLAR DE TOMADA EM PP COM PARAFUSOS SAIDA SUPERIOR P/ TUVO PVC/PBA DE 85MMX3/4 R$ 79,67 R$ 3.983,50

57 10 UN COLAR DE TOMADA 110 MM EM FERRO DEFOFO R$ 34,01 R$ 340,10

58 10 UN COLAR DE TOMADA DE FERRO DE 140 MM R$ 39,22 R$ 392,20

59 50 UN COLAR DE TOMADA DE FERRO DE 160 MM R$ 42,12 R$ 2.106,00

60 50 UN COLAR DE TOMADA DE FERRO DE 200 MM R$ 108,19 R$ 5.409,50

61 50 PÇS COLAR DE TOMADA  DEFOFO EM FERRO 110X3/4MM R$ 42,07 R$ 2.103,50

62 50 UN COLAR DE TOMADA CONTRA PERDA C/FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, CABEÇA SEXTAVADA EM PP, SAIDA 
LATERAL DE 32MMX3/4. 

R$ 7,97 R$ 398,25

63 50 UN COLAR DE TOMADA CONTRA PERDA C/FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, CABEÇA SEXTAVADA EM PP, SAIDA 
LATERAL D 40MMX3/4. 

R$ 13,65 R$ 682,50

64 50 UN COLAR DE TOMADA CONTRA PERDA, COM FIXAÇÃO COM PARAFUSOS CABEÇAS SEXTAVADA, EM 
PP,SAIDA LATERAL, DE50MMX3/4. 

R$ 12,21 R$ 610,50

65 50 UN COLAR DE TOMADA CONTRA PERDA, COM FIXAÇÃO COM PARAFUSOS CABEÇAS SEXTAVADA, EM 
PP,SAIDA LATERAL, DE60MMX3/4. 

R$ 53,17 R$ 2.658,50

66 50 UN COLAR DE TOMADA PP CONTRA PERDA PARAFUSO 75X3/4 R$ 20,88 R$ 1.043,75

67 50 UN COLAR DE TOMADA CONTRA PERDA C/FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, CABEÇA SEXTAVADA EM PP, SAIDA 
LATERAL DE 85MMX3/4. 

R$ 79,67 R$ 3.983,50

68 50 UN 
COLAR DE TOMADA CONTRA PERDA, COM FIXAÇÃO COM PARAFUSOS CABEÇAS SEXTAVADA, EM PP, 
SAIDA LATERAL, DE 110MMX3/4 

R$ 27,61 R$ 1.380,25

69 50 UN COLAR DE TOMADA DE 32 MM X3/4 POLIERGUE R$ 11,36 R$ 568,00

70 50 UN COLAR  DE TOMADA PP C/ TRAV. E ROSCA DE 40mm X 3/4 R$ 13,65 R$ 682,50



 

    SERVIÇOAUTÔNOMO  MUNICIPAL  DE  ÁGUA  E ESGOTO 

RUA DOS IMIGRANTES,Nº 356CENTRO NOVA TRENTO-SC 

CNPJ:  95.785.267/0001-48 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO 

Fone: (48) 3267-0380-  e-mail: samae@novatrento.sc.gov.br 

 

33 
 

71 50 UN COLAR  DE TOMADA PP C/ TRAV. E ROSCA DE 50mm X 3/4 R$ 15,25 R$ 762,50

72 50 UN COLAR DE TOMADA DE POLIERG 60 X 3/4 MM R$ 5,56 R$ 278,00

73 50 UN COLAR  DE TOMADA PP C/ TRAV. E ROSCA DE 75mm X 3/4 R$ 12,31 R$ 615,50

74 50 UN COLAR  DE TOMADA PP C/ TRAV. E ROSCA DE 85mm X 3/4 R$ 9,22 R$ 461,00

75 50 UN COLAR  DE TOMADA PP C/ TRAV. E ROSCA DE 110mm X 3/4 R$ 12,83 R$ 641,50

76 50 PÇS COLAR DE TOMADA  32X3/4 P/ TUBO DE PVC R$ 6,12 R$ 306,00

77 50 UN COLAR  DE TOMADA DE PVC C/ TRAV. E ROSCA DE 40mm X 3/4 R$ 5,37 R$ 268,50

78 50 UN COLAR  DE TOMADA DE PVC C/ TRAV. E ROSCA DE 60mm X 3/4 R$ 10,53 R$ 526,50

79 50 UN COLAR DE TOMADA PVC 75MMX 3/4 R$ 15,78 R$ 789,00

80 50 UN COLAR  DE TOMADA DE PVC C/ TRAV. E ROSCA DE 85mm X 3/4 R$ 14,05 R$ 702,50

81 50 UN COLAR  DE TOMADA DE PVC C/ TRAV. E ROSCA DE 110mm X 3/4 R$ 19,46 R$ 973,00

82 50 UN CONJUNTO DE TUBETE DE LIGAÇÃO P/ HIDROMETRO DE 1/2 R$ 7,62 R$ 381,00

83 10 UN CRUZETA  PVC/PBA COM BOLSAS DE 60MM. R$ 31,19 R$ 311,90

84 10 UNI CRUZETA  PVC/PBA COM BOLSAS DE 85MM. R$ 63,98 R$ 639,80

85 10 UN CRUZETA PVC/PBA DE 85MMX60MM COM ANEIS R$ 79,90 R$ 799,00

86 10 UN CRUZETA DE REDUÇÃO, COM BOLSA DEFOFO/PBA 110MMX60MM R$ 455,20 R$ 4.552,00

87 10 UN CRUZETA FERRO PBA REDUÇÃO 110X100MM COM ANEIS R$ 684,00 R$ 6.840,00

88 10 UN CRUZETA FOFO, REDUÇÃO, COM BOLSAS, DN 150X100MM COM ANEIS R$ 523,91 R$ 5.239,10

89 10 UN CURVA FERRO 22°BB 100 MM R$ 306,44 R$ 3.064,40

90 10 UN CURVA DE 22º PVC PBA DEFofo AZUL 110MM COM ANEL R$ 142,50 R$ 1.425,00

91 10 UN CURVA PVC 22º  PBA  DEFOFO 200MM - Referência interna do Item: 91 R$ 498,82 R$ 4.988,20

92 10 PÇS CURVA 45 FOFO, COM BOLSA DN 100MM R$ 149,77 R$ 1.497,70

93 10 PÇS CURVA 45 FOFO, COM BOLSA, DN 200MM COM ANEIS R$ 276,51 R$ 2.765,10

94 10 UN CURVA 90º, FOFO, COM BOLSAS, P/ TUBO DEFOFO, DN100MM C/ ANEL R$ 138,25 R$ 1.382,50

95 10 UN CURVA DE 90º FOFO DE BOLSA DN 150MM COM ANEL DE BORRACHA R$ 230,42 R$ 2.304,20
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96 10 UN CURVA 90º FOFO COM BOLSA E ANEIS PARA TUBO DN 200 MM R$ 345,63 R$ 3.456,30

97 10 UN CURVA 90º, FOFO, COM BOLSAS, P/ TUBO DEFOFO, DN150MM C/ ANEL R$ 230,42 R$ 2.304,20

98 10 UN CURVA 90º, FOFO, COM BOLSAS, PARA TUBO PVC/DEFOFO, DN200MM C/ ANEIS DE BORRACHA R$ 345,63 R$ 3.456,30

99 10 UN CURVA 90º  GALVANIZADA 2 R$ 102,64 R$ 1.026,40

100 10 PÇS CURVA 90, FºGº, FEMEA Ø 3 POL R$ 206,63 R$ 2.066,30

101 10 UN CURVA 22º  PBA PVC EXPAND 60MM R$ 34,78 R$ 347,80

102 10 UN CURVA 22° PVC/PBA C/ PONTA E BOLSA 85MM R$ 48,66 R$ 486,60

103 10 PÇS CURVA 22º30`, PVC JE PB DEFOFO 100MM R$ 222,20 R$ 2.222,00

104 10 UN CURVA PVC 22º  PBA  DEFOFO 200MM R$ 498,82 R$ 4.988,20

105 10 UN CURVA 45° DE 60 MM COM BOLSA R$ 34,78 R$ 347,80

106 20 UN CURVA 45º PVC /PBA  JEI- DE 110MM R$ 83,73 R$ 1.674,60

107 20 UN CURVA 45° DE 140 MM COM BOLSA R$ 0,00 R$ 0,00

108 20 UN CURVA 45º PVC / DEFOFO 100MM-TUBO AZUL R$ 167,31 R$ 3.346,10

109 20 PÇS CURVA 45º DEFOFO 150MM R$ 360,00 R$ 7.200,00

110 20 UN CURVA PVC 45º PBA JEI DEFOFO 200MM COM ANEL R$ 522,10 R$ 10.442,00

111 20 UN CURVA PVC 90º ESGOTO 110MM R$ 42,15 R$ 843,00

112 20 UN CURVA DE 90º PVC SOLDAVEL DEFofo AZUL 110MM COM ANEL R$ 239,20 R$ 4.784,00

113 500 UN CURVA 90º PVC SOLDAVEL D 20MM R$ 2,19 R$ 1.095,00

114 500 PÇS CURVA 90º PVC SOLDAVEL D 32 MM R$ 7,20 R$ 3.600,00

115 500 UN CURVA 90º PVC SOLDAVEL D 40 MM R$ 10,24 R$ 5.120,00

116 100 UN CURVA DE 90º PVC /PBA, PB,DN 50MM R$ 31,78 R$ 3.177,50

117 100 UN CURVA 90º PVC SOLDAVEL D 60 MM R$ 31,34 R$ 3.134,00

118 100 UN CURVA 90º PVC SOLDAVEL DE 85 MM R$ 100,02 R$ 10.002,00

119 50 UN CURVA 90º PVC SOLDAVEL DE 110 MM R$ 198,25 R$ 9.912,50
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120 100 UN CURVA 90° PVC/PBA 60MM COM ANEL R$ 38,69 R$ 3.869,00

121 50 UN CURVA DE 90º PVC /PBA . JE, 110MM COM ANEL R$ 141,03 R$ 7.051,50

122 50 UN CURVA DE 90° PVC/PBA 140MM R$ 313,30 R$ 15.665,00

123 50 UN CURVA 90º PVC/PBA COM PONTA E BOLSA DE 160MM COM ANEL R$ 392,55 R$ 19.627,50

124 400 UNI FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM R$ 21,41 R$ 8.564,00

125 10 RLS FITA ZEBRADA S/ ADESIVO ROLO C/ 200MT R$ 14,90 R$ 149,00

126 10 UN GRAXETA R$ 85,00 R$ 850,00

127 3.000,00 PÇS HIDROMETRO MULTIJATO Q MAX 3,0m³/hx1/2- CLASSE B , RELOJOARIA 45º COM CONEXÕES R$ 117,90 R$ 353.700,00

128 500 UN JOELHO 45º DE 20 MM R$ 0,82 R$ 410,00

129 500 UN JOELHO 45º DE 25 MM R$ 1,17 R$ 585,00

130 500 UN JOELHO 45° PVC SOLDAVEL D 32 MM R$ 3,26 R$ 1.630,00

131 500 UN JOELHO 45º PVC SOLDÁVEL 40 MM R$ 6,20 R$ 3.100,00

132 200 UNI JOELHO  SOLDAVEL 45º  60 MM R$ 14,01 R$ 2.802,00

133 200 UN JOELHO 90º PVC.SOLDAVEL 20MM R$ 0,63 R$ 126,00

134 200 UN JOELHO 90º PVC SOLDAVEL D 25 MM R$ 0,77 R$ 154,00

135 200 PÇS JOELHO 90º PVC.SOLDAVEL 32MM R$ 1,96 R$ 392,00

136 200 UN JOELHO 40 MM SOLDAVE R$ 3,91 R$ 782,00

137 100 UN JOELHO 90º SOLDAVEL 60MM R$ 13,83 R$ 1.383,00

138 200 UN JOELHO 90º  PVC SOLDAVEL 85MM R$ 6,86 R$ 1.372,00

139 200 UN JOELHO 90º MISTO PVC SOLDAVEL XROSCAVEL D 20MMX1/2 R$ 1,48 R$ 296,00

140 200 UN JOELHO 90º MISTO PVC BOLSA XROSCAVEL D 25MMX1/2 R$ 1,80 R$ 360,00

141 200 UN JOELHO 90º MISTO PVC BOLSA XROSCA D 25MMX3/4 R$ 1,83 R$ 366,00

142 200 UN JOELHO PVC 90ºMISTO SOLDAVEL/ROSCAVEL 32X1/2 R$ 15,00 R$ 3.000,00

143 200 PÇS JOELHO DE 25 X20MM R$ 4,34 R$ 868,00
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144 205 UN JOELHO 90º PVC ROSCAVEL COR BRANCA D 1/2 R$ 1,45 R$ 297,25

145 200 UN JOELHO 90º PVC ROSCAVEL COR BRANCA D 3/4 R$ 1,99 R$ 398,00

146 800 UNI 

LACRE ANTI FURTO PARA HIDROMETROS DE ATÉ 3,0MT³/H,EM POLIPROPILENO,COM MATERIA PRIMA 
VIRGEM,NA COR AZUL, SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, PARA HIDROMETRO DE 1/2. NÃO 
SERÁ ADMITIDO TRAVAS COM PINOS METALICOS. DEVERÁ SER RESISTENTE A RAIOS ULTRA-
VIOLETAS, SUPORTAR ESFORÇOS DE TRAÇÃO MINIMA DE 700n. O LACRE DEVE SER PROJETADO DE 
FORMA QUE,CASO SEJA SUBMETIDO A TENTATIVA DE VIOLAÇÃO, ESTE FIQUE EVIDENTE E O LACRE, 
IRRECUPERÁVEL. 

R$ 0,58 R$ 464,00

147 200 RLS LIXA DA AGUA Nº 100 AMARELA COM 100 MTS R$ 8,80 R$ 1.760,00

148 10 UN LUVA DE FERRO LONGA 140MM R$ 555,00 R$ 5.550,00

149 10 UN LUVA GALVANIZADA REDUÇÃO 2X1 1/4 R$ 28,26 R$ 282,60

150 10 PÇS LUVA DE REDUÇÃO FºGº, Ø 3POL X 2POL R$ 63,24 R$ 632,40

151 10 UN LUVA GALVANIZADA REDUÇÃO 3X2 1/2 R$ 63,24 R$ 632,40

152 10 PÇS LUVA DE REDUÇÃO, FºGº, Ø 4POL X 2POL R$ 98,65 R$ 986,50

153 50 UN LUVA DE CORRER PVC/PBA 110MM (AZUL) R$ 77,94 R$ 3.897,00

154 50 UN LUVA DE CORRER PVC PBA DEFOFO 160MM COM ANEIS R$ 186,38 R$ 9.319,00

155 50 UN LUVA DE CORRER PVC/PBA 200MM (AZUL) COM ANEIS R$ 290,42 R$ 14.521,00

156 100 UN LUVA DE CORRER C/ANEL P/TUBO SOLDAVEL PVC D 20MM R$ 4,96 R$ 496,00

157 100 UN LUVA DE CORRER C/ANEL P/TUBO SOLDAVEL PVC D 25MM R$ 7,01 R$ 701,00

158 100 UN LUVA DE CORRER C/ANEL P/TUBO SOLDAVEL PVC D 32MM R$ 10,19 R$ 1.019,00

159 100 UN LUVA DE CORRER C/ANEL P/TUBO SOLDAVEL PVC D 40MM R$ 41,05 R$ 4.105,00

160 100 UN LUVA PVC  DE CORRER PBA DN 50 MM R$ 12,66 R$ 1.266,00

161 100 UN LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 60MM R$ 10,20 R$ 1.020,00

162 100 UN LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 75MM R$ 43,67 R$ 4.366,50

163 100 UN LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 85MM R$ 38,11 R$ 3.811,00

164 40 UN LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 110MM COM ANEIS R$ 64,20 R$ 2.568,00
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165 40 UN LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 140MM R$ 394,87 R$ 15.794,80

166 40 UN LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 160MM R$ 468,88 R$ 18.755,20

167 40 UN LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 200MM R$ 567,63 R$ 22.705,20

168 200 UNI LUVA MISTA PVC SOLDAVEL E ROSCA D 20 MMX1/2 R$ 1,07 R$ 214,00

169 200 UN LUVA MISTA PVC SOLDAVEL E ROSCA D 25 MMX1/2 R$ 1,38 R$ 276,00

170 200 UN LUVA MISTA PVC SOLDAVEL E ROSCA D 25 MMX3/4 R$ 1,48 R$ 296,00

171 50 UN LUVA MISTA PVC SOLDAVEL E ROSCA D 32 MMX1 R$ 7,39 R$ 369,50

172 50 UN LUVA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL 110 X 85MM COM ANEL R$ 70,00 R$ 3.500,00

173 50 UN LUVA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL 140X85MM R$ 325,25 R$ 16.262,50

174 50 UN LUVA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL 160X140MM R$ 322,20 R$ 16.110,00

175 100 UN LUVA PVC ROSCAVEL COR BRANCA D 1/2 R$ 2,64 R$ 264,00

176 100 UN LUVA PVC ROSCAVEL COR BRANCA D 3/4 R$ 4,37 R$ 437,00

177 50 UN LUVA PVC ROSCAVEL BRANCA 1 R$ 7,39 R$ 369,50

178 50 UN LUVA PVC ROSCAVEL BRANCA DNR2 R$ 30,75 R$ 1.537,50

179 200 UN LUVA PVC SOLDAVEL D 20MM R$ 0,48 R$ 96,00

180 200 UN LUVA PVC SOLDAVEL D 25 MM R$ 0,63 R$ 126,00

181 200 UN LUVA PVC SOLDAVEL D 32MM R$ 1,86 R$ 372,00

182 200 UN LUVA PVC SOLDAVEL D 40MM R$ 3,26 R$ 652,00

183 200 UN LUVA PVC SOLDAVEL 50 MM R$ 3,51 R$ 702,00

184 200 UN LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM R$ 9,13 R$ 1.826,00

185 100 UN LUVA SOLDAVEL PVC DN75X85MM R$ 55,20 R$ 5.520,00

186 100 UN LUVA PVC SOLDAVEL 110 MM R$ 49,06 R$ 4.906,00

187 50 UN LUVA PVC SOLDAVEL 140 MM R$ 245,22 R$ 12.261,00

188 10 UN NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2 R$ 26,39 R$ 263,90

189 10 UN NIPEL GALVANIZADO 2 1/2 R$ 35,99 R$ 359,90
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190 10 PÇS NIPEL FºGº Ø 3POL R$ 51,99 R$ 519,90

191 10 PÇS NIPEL FºGº, Ø 4POL R$ 85,31 R$ 853,10

192 10 PÇS NIPEL DE REDUÇÃO, FºGº, Ø 2POL X 1 1/2 POL R$ 27,99 R$ 279,90

193 200 UN PASTA LUBRIFICANTE 500G (BISNAGA) R$ 21,80 R$ 4.360,00

194 10 UNI REDUÇÃO FERRO FLANGE 85X60MM COM ANEL R$ 317,00 R$ 3.170,00

195 10 UN REDUÇÃO FERRO FLANGE 100X75MM COM ANEL R$ 501,21 R$ 5.012,10

196 10 UN REDUÇÃO FERRO PB DEFOFO PBA 60X50MM COM ANEL R$ 185,20 R$ 1.852,00

197 10 UN REDUÇÃO FERRO PB DEFOFO PBA 75X60MM R$ 225,30 R$ 2.253,00

198 10 UN REDUÇÃO DE FERRO PB DEFOFO PBA 85X75MM COM ANEL R$ 123,81 R$ 1.238,10

199 10 UN REDUÇÃO FERRO PB DEFOFO PBA 110X60MM COM ANEL R$ 121,74 R$ 1.217,40

200 10 UN REDUÇÃO FERRO FUNDIDO PB DEFOFOXPBA DN 110X85MM COM ANEL R$ 97,41 R$ 974,10

201 10 PÇS REDUÇÃO , FOFO, PONTA E BOLSA, DN 150X 100MM R$ 326,30 R$ 3.263,00

202 10 PÇS REDUÇÃO PBA140X DEFOFO 150MM R$ 236,36 R$ 2.363,60

203 10 PÇS REDUÇÃO DEFOFO150X PBA85MM R$ 222,20 R$ 2.222,00

204 10 UN REDUÇÃO PVC PBA PB 60MMX2 R$ 88,20 R$ 882,00

205 30 UN REDUÇÃO PONTA E BOLSA PVC/PBA DE 75X60MM COM ANEL R$ 22,74 R$ 682,05

206 30 UN REDUÇÃO PONTA E BOLSA PVC/PBA DE 85MMX60MM R$ 22,06 R$ 661,80

207 30 UN REDUÇÃO PONTA E BOLSA PVC/PBA DE 85 X 75 MM R$ 26,84 R$ 805,20

208 30 UN REDUÇÃO PONTA E BOLSA PVC/PBA DE 110 X 85 MM R$ 33,40 R$ 1.002,00

209 30 UN REDUÇÃO PONTA E BOLSA PVC/PBA DE 110MM COM ANEL R$ 66,10 R$ 1.983,00

210 30 PÇS REDUÇÃO PVC PBA PB 140X110MM R$ 165,22 R$ 4.956,60

211 30 UN REDUÇAO PVC PBA JE, BOLSA PONTA DN 85 X 60 MM C/ ANEL R$ 22,06 R$ 661,80

212 30 UN REDUÇÃO PVC, PBA, DE 110MMX60MM R$ 34,75 R$ 1.042,50

213 30 UN REDUÇÃO PVC PBA PB JE 1160X85MM COM ANEL R$ 322,40 R$ 9.672,00

214 100 UN REGISTRO AZUL 25X20MM P/LIGAÇÃO R$ 38,56 R$ 3.856,00
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215 200 UN REGISTRO PP 1/2 PARA LIGAÇÕES-REGISTRO BROCA R$ 20,71 R$ 4.142,00

216 200 UN REGISTRO DERIVAÇÃO COM BROCA  PP P/ LIGAÇÃO DE 20X3/4MM R$ 16,44 R$ 3.288,00

217 200 UN REGISTRO  DE ESFERA C/ BORBOLETA, PVC, ROSCA EXTERNA D 1/2 R$ 30,23 R$ 6.046,00

218 200 UNI REGISTRO  DE ESFERA C/ BORBOLETA, PVC, ROSCA EXTERNA D 3/4 R$ 7,57 R$ 1.514,00

219 50 UN REGISTRO GAVETA EMBORRACHADA, FOFO, CAB. P/TUBO PVC/PBA, DN50MM R$ 440,75 R$ 22.037,50

220 50 UN REGISTRO DE FERRO FUNDIDO CURTO, C/ BOLSA E ANEIS DEBORRACHA , CUNHA METALICA 
EMBORRACHADA, C/ CABEÇOTE, P/ TUBO PVC/PBA, DN 50. 

R$ 440,75 R$ 22.037,50

221 50 UN REGISTRO GAVETA  EMBORRACHADA, FOFO, CAB. P/TUBO PVC/PBA, DN75MM R$ 544,94 R$ 27.247,00

222 50 UN REGISTRO DE FERRO FUNDIDO CURTO, C/ BOLSA E ANEIS DEBORRACHA , CUNHA METALICA 
EMBORRACHADA, C/ CABEÇOTE, P/ TUBO PVC/PBA, DN 75. 

R$ 544,94 R$ 27.247,00

223 50 UN REGISTRO DE FERRO FUNDIDO CURTO, C/ BOLSA E ANEIS DEBORRACHA , CUNHA METALICA 
EMBORRACHADA, C/ CABEÇOTE, P/ TUBO PVC/DEFOFO, DN 100. 

R$ 1.004,19 R$ 50.209,50

224 50 UN REGISTRO DE GAVETA EMBORRACHADA, FERRO FUNDIDO, COM CABEÇOTES, COM BOLSA PARA TUBO 
PVC  DE 110MM COM ANEIS. 

R$ 725,24 R$ 36.262,00

225 50 PÇS REGISTRO DE FERRO FUNDIDO CURTO, C/ BOLSA E ANEIS DEBORRACHA , CUNHA METALICA 
EMBORRACHADA, C/ CABEÇOTE, P/ TUBO PVC/DEFOFO, DN 150 

R$ 1.536,60 R$ 76.830,00

226 50 PÇS REGISTRO  COM BOLSA  60 EM FERRO COM ANEIS R$ 440,75 R$ 22.037,50

227 50 UN REGISTRO GAVETA FERRO COM FLANGE 100MM R$ 985,17 R$ 49.258,50

228 30 UN REGISTRO GAVETA GALVANIZADO COM VOLANTE 110MM R$ 888,60 R$ 26.658,00

229 200 UN REGISTRO 25X3/4 UNIÃO R$ 24,35 R$ 4.870,00

230 200 UN REGISTRO PVC SOLDAVEL DE 25 MM R$ 24,35 R$ 4.870,00

231 200 UN REGISTRO DE 32MM PVC SOLDAVEL R$ 13,65 R$ 2.730,00

232 100 UN REGISTRO DE 40MM SOLDAVEL/SOLDAVEL R$ 16,22 R$ 1.622,00

233 50 UN REGISTRO  DE 85 MM R$ 544,94 R$ 27.247,00

234 200 UN SERRINHA EM AÇO R$ 7,50 R$ 1.500,00

235 100 PÇS TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO TIPO TK-09 COM TAMPA ARTICULADA ALTURA DE 12CM 
COM INSCRIÇÃO SAMAE DE NOVA TRENTO. 

R$ 171,00 R$ 17.100,00

236 10 UN TE, FOFO, COM BOLSAS, DEFOFO DN 100MM COM ANEL R$ 304,37 R$ 3.043,70

237 10 PÇS TE FOFO PARA TUBO DEFOFO DN 150MM R$ 462,63 R$ 4.626,30
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238 10 PÇS TE FOFO, BOLSAS DN 150 C/ ANEL DE BORRACHA R$ 462,63 R$ 4.626,30

239 20 UN TE DE REDUÇÃO, FOFO, C/BOLSAS, DEFOFOXPBA DN100X50MM C/ANEIS R$ 239,87 R$ 4.797,30

240 20 UNI TE DE REDUÇÃO, FOFO, DN100X 85 PVC COM ANEL R$ 214,84 R$ 4.296,80

241 20 UN TE PVC REDUÇÃO PBA 110 X 60 MM - Referência interna do Item: 241 R$ 93,97 R$ 1.879,40

242 20 UN TE DE REDUÇÃO FOFO, P/ DEFOFO XPBA, DN 150X75MM R$ 356,12 R$ 7.122,40

243 20 UN TE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO C/ BOLSA 160MMX110MM COM ANEIS R$ 836,00 R$ 16.720,00

244 20 UN TE DE REDUÇÃO, FOFO,  DEFOFO X PBA DN100X75MM R$ 141,29 R$ 2.825,70

245 200 UN TE PP  DERIVAÇÃO P/TUBO POLIETILENO DE 20MM R$ 23,41 R$ 4.682,00

246 50 UN TE PP EMENDA MANGUEIRA INTERNO TRIPLO PRETO GROTA 1/2 R$ 15,20 R$ 760,00

247 50 UN TE PP EMENDA MANGUEIRA INTERNO TRIPLO PRETO GROTA 3/4 R$ 18,00 R$ 900,00

248 100 UN TE PVC SOLDAVELXROSCA D 20MMX1/2 R$ 2,72 R$ 272,00

249 100 UN TÊ PVC REDUÇÃO SOLDAVEL ROSCA  25X 1/2 R$ 3,61 R$ 361,00

250 100 UN TE PVC SOLDAVELXROSCA D 25MMX3/4 R$ 3,31 R$ 331,00

251 40 UN TE PVC MISTO SOLD/ROSCA BRANCO DE 20 MMX1/2 R$ 5,20 R$ 208,00

252 200 UN TE SOLDAVEL DE 20 MM R$ 0,87 R$ 174,00

253 200 UN TE PVC SOLDAVEL D 25MM R$ 3,67 R$ 734,00

254 100 UN TE PVC SOLDAVEL DE 32 MM R$ 3,45 R$ 345,00

255 100 UN TE PVC SOLDAVEL DE 40 MM R$ 7,25 R$ 725,00

256 100 UN TE PVC SOLDAVEL DN 50 MM R$ 17,00 R$ 1.700,00

257 100 UN TÊ PVC SOLDAVEL DE 60MM R$ 21,40 R$ 2.140,00

258 100 PÇS TE 90º PVC SOLDAVEL 85MM R$ 75,27 R$ 7.527,00

259 100 UN TE PVC/PBA, COM BOLSAS, DN 50MM R$ 30,56 R$ 3.056,00

260 70 UN TE PVC PBA 75MM COM ANEL R$ 67,40 R$ 4.718,00

261 30 UN TE PBA PVC 85 MM COM ANEIS R$ 54,10 R$ 1.623,00

262 30 UN TE PBA PVC 110 MM COM ANEIS R$ 84,86 R$ 2.545,80
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263 30 UN TE PVC PBA 140MM COM ANEIS R$ 489,36 R$ 14.680,80

264 20 PÇS TE 150X150X150 DEFOFO R$ 444,00 R$ 8.880,00

265 20 UN TE 75MMX60MM COM ANEL R$ 72,98 R$ 1.459,60

266 20 UN TE PVC REDUÇÃO PBA 85 X 60 MM R$ 51,00 R$ 1.019,90

267 20 UN TE PVC REDUÇÃO PBA  DE 85 MM X 75 MM R$ 48,30 R$ 966,00

268 20 UN TE PVC REDUÇÃO PBA 110 X 60 MM R$ 0,00 R$ 0,00

269 20 UN TE REDUÇÃO PVC/PBA C/BOLSA DE 110X85 MM R$ 93,97 R$ 1.879,40

270 20 UNI TE PVC REDUÇÃO PBA 140 X 85 MM R$ 486,36 R$ 9.727,20

271 20 UN TE DE 160 MM X85MMCOM BOLSA R$ 665,88 R$ 13.317,60

272 20 UN TE PVC  REDUÇÃO PBA 160X140MM COM ANEIS R$ 541,00 R$ 10.820,00

273 100 UNI TORNEIRA PLASTICA  PRETA JARDIM 1/2 R$ 3,49 R$ 349,00

274 250 PCT TUBETE DE CORTE PP DE 1/2 R$ 2,26 R$ 565,00

275 200 PÇS TUBETE DE CORTE 3/4 R$ 2,79 R$ 558,00

276 200 UN TUBETE DE LIGAÇÃO PP R$ 4,83 R$ 966,00

277 50 RLS TUBO POLIETILENO RAMAL PREDIAL PE 80 - AZUL D 20MM RLS 100MT R$ 325,00 R$ 16.250,00

278 10 RLS TUBO PEAD, PE 80, PN8 DE 63MM ROLO 100 METROS R$ 2.000,00 R$ 20.000,00

279 500 MT TUBO DE PVC SOLD. de 20MM , BR C/06 MT. R$ 2,81 R$ 1.405,00

280 500 BR TUBO PVC SOLDÁVEL D 25 MM , BARRA C/ 6 MTS R$ 18,30 R$ 9.150,00

281 500 BR TUBO DE PVC SOLD de 32MM , BR C/06 MT. R$ 28,92 R$ 14.460,00

282 500 BR TUBO DE PVC SOLD de 40MM , BR C/06 MT. R$ 41,52 R$ 20.760,00

283 500 UN TUBO PVC SOLDÁVEL CL 12/ DE 50 MM , BARRA C/ 6 MTS R$ 64,80 R$ 32.400,00

284 1.000,00 UN TUBO PVC PBA CLASSE 12 - 60 MM BR 06 MT. R$ 68,51 R$ 68.505,00

285 300 BR TUBO PVC PBA CL12 JUNTA INTEGRADA DN75 MM BARRAS 6MTS C/ANEL R$ 134,24 R$ 40.272,00

286 500 BR TUBO PVC PBA CLASSE 12 JUNTA INTEGRADA - DE 85 MM BR 06 MT. R$ 145,02 R$ 72.510,00

287 300 BR TUBO DE PVC  PBA. de 110 MM - BR C/ 06 Mt. R$ 215,22 R$ 64.566,00
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288 200 BR TUBO DE PVC/PBA 140MM -BARRA 6 METROS R$ 822,36 R$ 164.472,00

289 100 BR TUBO DE PBA DE 160 MM.- BARRA C/6 MTS R$ 941,50 R$ 94.150,00

290 100 BR TUBO PVC PBA DE 200 MM.- BARRA C/ 6 MTS. COM ANEL R$ 1.488,11 R$ 148.811,00

291 100 MT TUBO PVC DEFOFO EB-1208, PARA REDE DE ÁGUA,JE,1 MPA, C/ANEL INTEGRADO, DN100MM R$ 125,78 R$ 12.578,00

292 100 UN TUBO DEFOFO PBA 140MM AZUL -BARRA 6MT COM ANEL R$ 674,76 R$ 67.476,00

293 100 PÇS TUBO DEFOFO, PONTA E BOLSA, C/ANEL INTEGRADO, DN160MMX6M R$ 716,30 R$ 71.629,50

294 100 BR TUBO DEFOFO PBA JUNTA ELASTICA INTEGRADA, DN 200MM C/ ANEL R$ 902,04 R$ 90.204,00

295 500 UN UNIÃO PARA TUBO POLIETILENO EM PP D 20MM(EMENDA MANGUEIRA) R$ 3,51 R$ 1.755,00

296 50 UN UNIÃO PP EMENDA MANGUEIRA 32MM R$ 27,50 R$ 1.375,00

297 50 UN UNIÃO PP EMENDA MANGUEIRA 40MM R$ 44,82 R$ 2.241,00

298 50 UN UNIÃO EMENDA MANGUEIRA 2 R$ 54,98 R$ 2.749,00

299 10 PÇS LUVA GRANDE, TOLERANCIA FOFO DN 200 X 250MM R$ 227,50 R$ 2.275,00

300 100 UN TUBO PVC DEFOFO JUNTA ELASTICA INTEGRADA, DN 150MM -6MT R$ 640,00 R$ 64.000,00

   TOTAL GERAL 2.541.977,75

 

R$2.541.977,75 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e cinco centavos). 
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4 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  

A aquisição, objeto do presente Termo de Referência, encontra amparo na Lei 8.666/93 e os recursos 

orçamentários para fazer face à despesa são com recursos próprios do SAMAE de Nova Trento – SC. 

 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.  

5.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa fornecedora possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo de Referência;  

5.2 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, 

bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega dos materiais, efetuando o pagamento dentro das 

condições e prazos estabelecidos;  

5.3 – Receber os materiais entregues pela Contratada que estejam em conformidade com a proposta 

aceita;  

5.4 – Recusar, com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das especificações 

constantes neste Termo de Referência;  

 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

6.1 - Entregar os produtos, conforme especificações e condições contidas neste Termo e também na 

proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Termo;  

6.2 - Substituir o material que estiver fora das especificações contidas no presente Termo de 

Referência ou que apresentar defeito ou imperfeição, sem qualquer ônus para a contratante;  

6.3 - Acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  

6.4 - Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no 

fornecimento dos materiais;  
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6.5 - Manter durante a entrega total dos materiais, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no procedimento licitatório;  

6.6 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus para o SAMAE de Nova Trento – SC;  

6.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material.  

 

7 - PENALIDADES.  

7.1 - No caso de atraso injustificado, ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o 

SAMAE de Nova Trento - SC, as sanções administrativas aplicadas à CONTRATADA serão:  

7.1.1 - Advertência;  

7.1.2 - Multa;  

7.1.3 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Instituto 

SAMAE de Nova Trento - SC;  

7.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

7.2 – Pelo atraso na entrega dos equipamentos/materiais, a contratada estará sujeita à multa 

equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total referente ao item objeto da inadimplência, que 

ultrapassar o respectivo prazo, contado do recebimento da nota de empenho.  

7.2.1 – A multa prevista no subitem anterior será aplicada até o limite de 15% (quinze por cento) 

sobre o valor dos equipamentos/materiais objeto do inadimplemento, o que não impedirá, a critério do 

SAMAE de Nova Trento - SC, a aplicação das demais sanções legais cabíveis.  

7.2.2 - O atraso injustificado por período superior a trinta dias caracterizará o descumprimento total 

da obrigação, como também a inexecução total do contrato;  

7.3 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

SAMAE de Nova Trento - SC ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser 

aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico;  
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7.4 - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 

condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória, deverá ser recebida 

contemporaneamente ao fato que a ensejar, considerados injustificados os atrasos não precedidos da 

competente prorrogação;  

7.5 - A solicitação de prorrogação formal, fundamentada e instruída com os documentos necessários 

à comprovação das alegações, deverá ser encaminhada com antecedência mínima de um dia do vencimento 

do prazo;  

7.6 - No caso de rescisão por inadimplência, o SAMAE de Nova Trento - SC, poderá convocar os 

licitantes remanescentes na ordem de classificação para retirar a nota de empenho no prazo estabelecido 

neste edital, após comprovada a habilitação e feita a negociação.  

 

8 - PRAZO DE ENTREGA.  

8.1 - Os materiais serão entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do 

recebimento da nota de empenho.  

8.2 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 

comprovação do respectivo recebimento por parte da contratada. 

 

9 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DAS CONTRATAÇÕES.  

9.1- Definitiva, mediante recibo, em até 10 dias úteis, após o recebimento provisório, ocasião em 

que se fará constar o atesto da nota fiscal;  

9.2 - Os produtos entregues em desconformidade com o especificado neste Termo ou o indicado na 

proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-

los no prazo de 05 dias úteis, contados da data do recebimento de notificação escrita necessariamente 

acompanhada do Termo de Recusa de Material, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de 

execução;  

9.2.1 - Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade 

seja sanada;  
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9.3 - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto pelo prazo 

estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a substituir aquele que apresentar 

defeito no prazo de 10 dias;  

9.4 - Os pedidos de fornecimento obedecerão à conveniência e às necessidades do SAMAE de Nova 

Trento - SC;  

 

10 - LOCAL PARA ENTREGA.  

10.1 - O material Permanente deverá ser entregue no SAMAE de Nova Trento - SC, localizado na Rua 

dos Imigrantes, nº 356– Centro – Nova Trento SC – CEP 88.200-000, de segunda a sexta-feira, das 08h00 

às17h.  

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.  

11.1 - O pagamento será efetuado na medida em que os produtos forem entregues, no prazo de até 

10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, 

juntamente com as provas de regularidade com: a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e 

Dívida Ativa da União), com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  

11.2 - Do pagamento serão descontados todos os tributos e contribuições de competência da União, 

exceto, se a contratada for optante do Simples Nacional, situação que deverá comprovar;  

11.3 - A Contratante não efetivará o pagamento se no ato do recebimento ficar comprovada a 

entrega de materiais diferentes das especificações e quantidades constantes na nota de empenho;  

11.4 - Se a nota fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação 

da despesa, ou a contratada não apresentar situação de regularização fiscal, o prazo supracitado será 

contado a partir da data em que tais impropriedades forem sanadas;  

11.5 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no prazo de até 10 (dez) dias úteis 

após a liquidação da nota fiscal referente a todos os equipamentos/materiais entregues e recebidos 

definitivamente pelo responsável designado pelo SAMAE de Nova Trento - SC.  
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12 -  FISCALIZAÇÃO.  

12.1 - A administração designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação geral 

até a entrega do objeto pela Contratada;  

12.2 - São atribuições do servidor designado, dentre outras:  

12.2.1 - Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as 

medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer;  

12.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução, requerendo em tempo oportuno à Diretoria 

competente decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;  

12.2.3 - Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências 

tempestivas necessárias à boa execução do contrato;  

12.3 - A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;  

12.4 - Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados;  

12.5 - Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pela Contratante, a Contratada 

deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos bens adquiridos, objetivando:  

a) Entregar os produtos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e preços 

apresentados na proposta;  

b) Manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução de eventuais 

problemas.  

 

13 – GARANTIA.  

13.1 – O prazo de garantia para todos os equipamentos será de, no mínimo, 12 (doze) meses sem 

qualquer ônus adicional para o SAMAE de Nova Trento - SC, contados da data do recebimento definitivo;  

13.2 – A garantia ora prevista inclui a substituição de peças novas e sem uso e a mão-de-obra 

respectiva;  
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13.3 – A empresa contratada ficará responsável pelos eventuais reparos, assim como pelas 

substituições de peças ou de equipamentos, caso estes não sejam ou não possam ser reparados pela 

assistência técnica autorizada do fabricante;  

13.4 – Durante o período de garantia, caso não exista ou deixe de existir assistência técnica local 

autorizada pelo fabricante, ficará a licitante vencedora responsável pelos serviços até o término da garantia;  

13.5 – Ocorrendo o término da garantia ofertada, e havendo pendências com relação a serviços não 

realizados por culpa da contratada, ficará prorrogado, por igual período da suspensão, o prazo de garantia, 

sem ônus para o SAMAE. 

 

Nova Trento, 16 de Novembro de 2020. 

 

________________________________ 

Valnei José Beckhauser 

Engenheiro Sanitarista 

Consultor Técnico do SAMAE 
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ANEXO II 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
1. HABILITAÇÃO  
 
1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  
a) Os licitantes deverão anexar no sistema, em campo específico, toda a documentação relacionada 
abaixo, para fins de habilitação. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema através de 
chave de acesso e senha, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, não podendo nada 
mais lhe ser acrescentado após este horário.  

 

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1.2.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo daJunta 
Comercial da respectiva sede; 
 
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 
 
15.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 
e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
 
g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação; 

h) A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá 

apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida em 2016, pela Junta Comercial do Estado da jurisdição 

competente. 
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1.2.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Cópia do CNPJ; 

 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 

 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede licitante; 

 

d)Certidão Negativa Conjunta de regularidade fiscal e previdenciária perante a Fazenda Nacional (Portaria 

MF 358, de 05/09/14 e MF 443, de 17/10/14). 

 

e) Prova de Regularidade com FGTS; 

 

f) 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 5.452/43. 

g)Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
h) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
 
1.2.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a)Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor do Foro ou 

Cartório da sede da licitante há menos de 60 (sessenta) dias, devendo ser observado que as empresas 

sediadas em Santa Catarina deverão apresentar certidões negativas dos sistemas SAJ (antigo) e EPROC 

(novo), ambos do TJSC. 

1.2.4 DA CAPACIDADE TÉCNICA 

a) Apresentar, no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e 

fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação. 

b)Todos os atestados apresentados na documentação dehabilitação deverão conter, obrigatoriamente, a 
especificação dos serviços executados, o nome e cargo do declarante. 
 
c) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o serviço prestado e cópias 
dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
 
d) Não será aceito pela Administração atestado emitido pela própria licitante, sob pena de infringência ao 
princípio da moralidade, posto que a licitante não possui a impessoalidade necessária para atestar sua 
própria capacitação técnica. 
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1.2.5 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

a) Declaração unificada das exigências do Edital, conforme anexo VII do Edital. 

Notas: 

a) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada 
pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer 
documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.  

 
b) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, 
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.  
 
c)A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, 
sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 
habilitação.  
 
d)Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo 
referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se 
refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os 
documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.  
 
e)Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de 
validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data 
estabelecida para o recebimento das propostas.  
 
f) Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
 
g) A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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ANEXO III 

 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...../2020 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 19/2020  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 – REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
 
Aos ___ dias do mês de _________ do ano de 2020, presentes de um ladoo  Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto- Samae,  pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Diretor  o Sr. Ivã 
Alessandro Franzoi, portador do CPF..................................., e de ora diante denominada simplesmente 
SAMAE, no uso de suas atribuições resolve registrar o(s) preço(s) da empresa: 
__________________________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº______, com sede na Rua _____________, nº______, na cidade de ____________, Estado de _______, 
neste ato representada pelo Senhor____________, doravante denominada simplesmente de FORNECEDOR 
para fornecimento do objeto descrito abaixo, em conformidade com o processo de licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº ____/2020 – Registro de Preços nº ___/2020, na forma e condições estabelecidas nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e a alterações subsequentes, Lei Federal nº 10.520/02 e nas cláusulas 
seguintes e demais legislações aplicáveis.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A 

IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE UMA NOVA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIBEIRÃO MOLHA, 

PERTENCENTE AO SAMAE DE NOVA TRENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO - O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o 

CONTRATADO concorda em receber é de R$.....(....), conforme segue: 

 

ITEM  Total  
Unidades  

Unid. de 
Medida  

ESPECIFICAÇÃO  Valor Unitário 
(R$)  

Valor Total (R$)  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS  
 
1 - O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta. É vedado 
qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, antes de ser 
completado o período de 1 (um) ano, contado a partir da data - limite para a apresentação das propostas, 
indicada no preâmbulo do presente Edital.  
 
2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamentos de 
preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. Os contratos oriundos do 
Registro de Preços poderão ter seus preços reajustados pelo IGPM/FGV ou pelo índice que lhe vier a 
substituir após 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta.  
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3 - O beneficiário do registro, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal 
à Comissão de Licitações desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, 
tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, 
componentes ou de outros documentos.  
 
4 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 
percentual apurada entre o preço originalmente constante na proposta e o preço de mercado vigente à 
época do pedido de revisão dos preços.  
 
5 - O pedido de atualização dos preços aos preços praticados no mercado poderá acarretar pesquisa de 
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer substituição na ordem 
classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço.  
 
6 - Os pedidos de atualização dos preços, se necessário tal equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de 

periodicidade de 60 (sessenta) dias entre um e outro eventual pedido de atualização, devendo a solicitação 

ser protocolada. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS  

1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no 
prazo de 3 (três) dias úteis a contar a data de homologação, podendo este prazo ser prorrogado por igual 
período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Santa Cecília.  
 
2. O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contado da assinatura da 
presente ata.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS  
 
1 - O pagamento será efetuado na medida em que os produtos forem entregues, no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, 
juntamente com as provas de regularidade com: a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e 
Dívida Ativa da União), com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);  
 
2 - Do pagamento serão descontados todos os tributos e contribuições de competência da União, exceto, se 
a contratada for optante do Simples Nacional, situação que deverá comprovar;  
 
3 - A Contratante não efetivará o pagamento se no ato do recebimento ficar comprovada a entrega de 
materiais diferentes das especificações e quantidades constantes na nota de empenho;  
 
4 - Se a nota fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da 
despesa, ou a contratada não apresentar situação de regularização fiscal, o prazo supracitado será contado a 
partir da data em que tais impropriedades forem sanadas;  
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5 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a 
liquidação da nota fiscal referente a todos os equipamentos/materiais entregues e recebidos definitivamente 
pelo responsável designado pelo SAMAE de Nova Trento - SC.  
 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO  
1. A existência de preços registrados não obriga o SAMAE a firmar as contratações que deles poderão advir, 
sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao 
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.  
 
2. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou 

não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores 

remanescentes, na ordem declassificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da 

Lei 8.666/93.  

 

3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o SAMAE poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem 
e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo 
Município, observada as condições do Edital e o preço registrado.  
 
4. Os pedidos de fornecimento serão formalizados pela Diretoria de Compras do SAMAE.  
 
5. As empresas licitantes classificadas no Registro de Preços deverão atender o Município constante na Nota 
de Empenho, independente do valor, sob penalização.  
 
6. O FORNECEDOR deverá manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal 
durante a vigência do presente Registro de Preços.  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA, FISCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
1 - Os materiais serão entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do 
recebimento da nota de empenho.  
 
2 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do 
respectivo recebimento por parte da contratada. 
 
3 - O material Permanente deverá ser entregue no SAMAE de Nova Trento - SC, localizado na Rua dos 
Imigrantes, nº 356– Centro – Nova Trento SC – CEP 88.200-000, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às17h.  
 
4 - A administração designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação geral até a 
entrega do objeto pela Contratada;  
 
5 - São atribuições do servidor designado, dentre outras:  
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6 - Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as medidas 
necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer;  
 
7 - Acompanhar e fiscalizar a execução, requerendo em tempo oportuno à Diretoria competente decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do fiscal;  
 
8 - Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas 
necessárias à boa execução do contrato;  
 
9 - A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;  
 
10 - Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados;  
 
11 - Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pela Contratante, a Contratada deverá 
exercer fiscalização do processo de entrega dos bens adquiridos, objetivando:  
 
a) Entregar os produtos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e preços 
apresentados na proposta;  
 
b) Manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução de eventuais problemas.  
12- Definitiva, mediante recibo, em até 10 dias úteis, após o recebimento provisório, ocasião em que se fará 
constar o atesto da nota fiscal;  
 
13 - Os produtos entregues em desconformidade com o especificado neste Termo ou o indicado na proposta 
serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-los no 
prazo de 10 dias úteis, contados da data do recebimento de notificação escrita necessariamente 
acompanhada do Termo de Recusa de Material, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de 
execução;  
 
14 - Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja 
sanada;  
 
15 - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto pelo prazo 
estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a substituir aquele que apresentar 
defeito no prazo de 10 dias;  
 
16 - Os pedidos de fornecimento obedecerão à conveniência e às necessidades do SAMAE de Nova Trento - 
SC;  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

1. No caso de atraso injustificado, ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o SAMAE de 
Nova Trento - SC, as sanções administrativas aplicadas à CONTRATADA serão:  
 
1.1 - Advertência;  
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1.2 - Multa;  
 
1.3 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Instituto SAMAE de 
Nova Trento - SC;  
 
1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  
 
2 – Pelo atraso na entrega dos equipamentos/materiais, a contratada estará sujeita à multa equivalente a 
0,5% (meio por cento) do valor total referente ao item objeto da inadimplência, que ultrapassar o respectivo 
prazo, contado do recebimento da nota de empenho.  
 
2.1 – A multa prevista no subitem anterior será aplicada até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor 
dos equipamentos/materiais objeto do inadimplemento, o que não impedirá, a critério do SAMAE de Nova 
Trento - SC, a aplicação das demais sanções legais cabíveis.  
 
2.2 - O atraso injustificado por período superior a trinta dias caracterizará o descumprimento total da 
obrigação, como também a inexecução total do contrato;  
 
3 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo SAMAE de 
Nova Trento - SC ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico;  
 
4 - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições 
especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória, deverá ser recebida 
contemporaneamente ao fato que a ensejar, considerados injustificados os atrasos não precedidos da 
competente prorrogação;  
 
5 - A solicitação de prorrogação formal, fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, deverá ser encaminhada com antecedência mínima de um dia do vencimento 
do prazo;  
 
6 - No caso de rescisão por inadimplência, o SAMAE de Nova Trento - SC, poderá convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação para retirar a nota de empenho no prazo estabelecido neste edital, 
após comprovada a habilitação e feita a negociação.  
 
 
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES  

1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:  
 
1.1 - Entregar os produtos, conforme especificações e condições contidas neste Termo e também na 
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Termo;  
 
1.2 - Substituir o material que estiver fora das especificações contidas no presente Termo de Referência ou 
que apresentar defeito ou imperfeição, sem qualquer ônus para a contratante;  
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1.3 - Acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando 
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  
 
1.4 - Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no fornecimento dos 
materiais;  
 
1.5 - Manter durante a entrega total dos materiais, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no procedimento licitatório;  
 
1.6 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o SAMAE de Nova Trento – SC;  
 
1.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo até a entrega do material.  
 
2 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:  
 
1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa fornecedora possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo de Referência;  
 
1.2 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, bem 
como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega dos materiais, efetuando o pagamento dentro das 
condições e prazos estabelecidos;  
 
1.3 – Receber os materiais entregues pela Contratada que estejam em conformidade com a proposta aceita;  
 
1.4 – Recusar, com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das especificações constantes 
neste Termo de Referência;  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78, da Lei Federal nº 8666/93.  
 
2. Caso a contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato a seu exclusivo critério poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a contratada cumpra integralmente 
a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº 
8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).  
 
3. O licitante reconhece os direitos do SAMAE nos casos de rescisão previstos nos artigos 77 a 80, da Lei 
8666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  
 
1. O registro de preços do fornecedor poderá ser cancelado, nos seguintes casos:  
 
• Pela Administração no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação: quando o 
fornecedor deixar de firmar a Ata decorrente do Registro de Preços, sem justificar ou não cumprir as 
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exigências do Edital que deu origem aos preços registrados; por razões de interesse público, fundamentado; 
quando o fornecedor não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese dos preços registrados se 
apresentarem superiores aos praticados no mercado; quando o fornecedor não retirar a respectiva nota de 
empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 
quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços por 
um dos motivos constantes no artigo 78, da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa  

 

• Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito acompanhada de comprovação na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação para 
fornecimento.  
 
2. A solicitação do cancelamento do preço registrado deverá ser formulada por escrito na Diretoria de 
Licitações e Contratos facultado à Administração a aplicação das sanções previstas neste Edital caso não 
aceitas as razões do pedido.  
 
3. A solicitação do cancelamento do registro do(s) preço(s) não o desobriga do fornecimento dos produtos 
até a decisão final do órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, a qual deverá ser prolatada em 30 
(trinta) dias.  
 
4. O cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nesta cláusula será feito por notificação.  
 
5. No caso de ser ignorado, inacessível o lugar do fornecedor, a notificação será feita por publicação na 
imprensa oficial do município, transcorrendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para defesa prévia a contar do 
dia seguinte ao da publicação. Não havendo manifestação do notificado neste prazo, o registro de preços 
será cancelado.  
 
6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens 

constantes do registro de preços. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÕES 
DE BENS COM PREÇOS REGISTRADOS  

1. Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de Preços os recursos orçamentários do 
exercício de 2020/2021, sendo indicados quando da emissão da Autorização de Fornecimento e 
empenhamento das despesas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE - Uma vez firmada, o extrato da presente Ata de Registro 
de Preços será publicada no periódico dos Atos Oficiais do Município de Nova Trento/SC, pelo 
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA 

1 – O prazo de garantia para todos os equipamentos será de, no mínimo, 12 (doze) meses sem qualquer ônus 
adicional para o SAMAE de Nova Trento - SC, contados da data do recebimento definitivo;  
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2 – A garantia ora prevista inclui a substituição de peças novas e sem uso e a mão-de-obra respectiva;  
3 – A empresa contratada ficará responsável pelos eventuais reparos, assim como pelas substituições de 
peças ou de equipamentos, caso estes não sejam ou não possam ser reparados pela assistência técnica 
autorizada do fabricante;  
 
4 – Durante o período de garantia, caso não exista ou deixe de existir assistência técnica local autorizada pelo 
fabricante, ficará a licitante vencedora responsável pelos serviços até o término da garantia;  
 
5 – Ocorrendo o término da garantia ofertada, e havendo pendências com relação a serviços não realizados 
por culpa da contratada, ficará prorrogado, por igual período da suspensão, o prazo de garantia sem ônus 
para o SAMAE. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
1. Fica eleito o Foro da cidade de São João Batista/SC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 
originados pelo presente Edital e pelo futuro contrato, (representado pela Ata de Registro de Preços e Nota 
de Empenho), com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº .... para Registro de Preços, a Ata de Lances do 
presente pregão e a proposta da empresa ................, classificada em 1º lugar, nos itens ........................ da 
licitação.  
 
2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 

 

Nova Trento, SC, em ........ de ........de 2020. 

__________________________________     ________________________________ 

Contratante Contratada 

Diretor do Samae                                                       Representante Empresa 

 

________________________________            _________________________________ 

Testemunha                                                            Testemunha 
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ANEXO IV 

 MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSON°XX/2020 

PREGÃOELETRÔNICO-REGISTRO DE PREÇOSN°0XX/2020 

 

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- 

SAMAEinscrita no CNPJ sob n.º 95.785.267/0001-48, com sede na Rua Dos 

Imigrantes, nº 356 Centro Nova Trento- Santa Catarina. 

CONTRATADA: ................, inscrita no CNPJ sob nº.....................estabelecida na 

Rua ....................., Bairro ............., em.................... 

 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- Samae,pessoa jurídica de direito público, neste ato 

representado pelo seu Diretor  o Sr. Ivã Alessandro Franzoi, portador do CPF..................................., doravante 

denominado CONTRATANTE e a Empresa ............................, neste ato representada pelo Sr. 

.................................., portador do CPF nº .........................................de ora em diante denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº XX/2020 

correlato ao Pregão nº XX/2020 aberto em XX/XX/XX e homologado em ..............., consoante as cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A 

IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE UMA NOVA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIBEIRÃO MOLHA, 

PERTENCENTE AO SAMAE DE NOVA TRENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente; 

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2021. 

2.3 De Entrega(s), incluindo descarregamento far-se-á em até 15 (quinze) dias da(s) solicitação(ões), no 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento, na Rua Dos Imigrantes, nº 356- Centro, nesta 

cidade. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 

4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 10 (dez) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), decorrente(s); 

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais 

Documentos inerentes ao Processo; 

4.3 Não serão permitidos adiantamentos de pagamentos. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

5.1 Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, 

demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante; 

5.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 

financeira é o IGP-M. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta no ano base de 2020:  

Códigos de Despesa nº 2 - Ampliação e Melhoria Rede Distribuição de ÁguaElementos de Despesa nº 

4.4.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S): 

7.1 Entregar os produtos, conforme especificações e condições contidas neste Termo e também na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Termo; 

7.2 Substituir o material que estiver fora das especificações contidas no presente Termo de Referência ou 
que apresentar defeito ou imperfeição, sem qualquer ônus para a contratante; 

7.3 Acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando 
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

7.4 Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no fornecimento dos 
materiais; 

7.5 Manter durante a entrega total dos materiais, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no procedimento licitatório; 

7.6 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o SAMAE de Nova Trento – SC; 

7.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo até a entrega do material. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

8.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa fornecedora possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

8.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, bem como 
atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega dos materiais, efetuando o pagamento dentro das condições 
e prazos estabelecidos; 

8.3 Receber os materiais entregues pela Contratada que estejam em conformidade com a proposta aceita; 

8.4 Recusar, com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das especificações constantes neste 
Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO 

9.1 Definitivo, em até 15 (quinze) dias contados da(s) data(s) da(s) entrega(s); 

9.2 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as 

especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição 

do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 No caso de atraso injustificado, ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o SAMAE 
de Nova Trento - SC, as sanções administrativas aplicadas à CONTRATADA serão:  

10.1.1 Advertência;  

10.1.2 Multa;  

10.1.3 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Instituto 
SAMAE de Nova Trento - SC;  

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

10.2 Pelo atraso na entrega dos equipamentos/materiais, a contratada estará sujeita à multa equivalente a 
0,5% (meio por cento) do valor total referente ao item objeto da inadimplência, que ultrapassar o respectivo 
prazo, contado do recebimento da nota de empenho.  

10.2.1 A multa prevista no subitem anterior será aplicada até o limite de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor dos equipamentos/materiais objeto do inadimplemento, o que não impedirá, a critério do 
SAMAE de Nova Trento - SC, a aplicação das demais sanções legais cabíveis.  

10.2.2 O atraso injustificado por período superior a trinta dias caracterizará o descumprimento total 
da obrigação, como também a inexecução total do contrato;  

10.3 As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo SAMAE de 
Nova Trento - SC ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico;  
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10.4Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições 
especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória, deverá ser recebida 
contemporaneamente ao fato que a ensejar, considerados injustificados os atrasos não precedidos da 
competente prorrogação;  

10.5A solicitação de prorrogação formal, fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, deverá ser encaminhada com antecedência mínima de um dia do vencimento 
do prazo;  

10.6No caso de rescisão por inadimplência, o SAMAE de Nova Trento - SC, poderá convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação para retirar a nota de empenho no prazo estabelecido neste edital, 
após comprovada a habilitação e feita a negociação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA/VALIDADE CONTRATUAL 

Fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2020/2021. A sua vigência será até 

31/12/2021. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou 

unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus 

parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DIREITO DE RESERVA 

 

13.1 O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento, reserva-se ao direito, de revogar o 

certame por razões de interesse público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de 

ilegalidade, nos moldes do art. 59 da Lei de Licitações; 

13.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, para posterior verificação da qualidade e consequente 

aceitação; 

13.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as 

especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição 

do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 

 

14.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei Complementar 123/2006, 

subsidiariamente na Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, pelos preceitos de Direito Público, 

aplicando-se supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 

14.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos 

princípios gerais do direito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de São João Batista, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 

porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA; 

 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

Nova Trento, SC, em ........ de ........de 2020. 

 

__________________________________     ________________________________ 

Contratante Contratada 

Diretor do Samae                      Representante Empresa 

 

________________________________            _________________________________ 

Testemunha                                                            Testemunha 
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ANEXO V 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO 
BRASIL  
 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica):  

Razão Social: 

Ramo de Atividade:  

Endereço:  

Complemento:  Bairro:  

Cidade:  UF:  

CEP:  CNPJ:  

Telefone Comercial:  Inscrição Estadual:  

Representante Legal:  RG:  

E-mail:  CPF:  

Telefone Celular:  

Whatsapp:  

Resp. Financeiro:  

E-mail Financeiro:  Telefone:  

E-mail para informativo de edital  

ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não  

 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do 
Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, 
em conformidade com as disposições que seguem.  
2. São responsabilidades do Licitante:  
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais 
venha a participar;  
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 
habilitação nas licitações em que for vencedor;  
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;  

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I  

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.  
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de 

taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da 

BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente 
às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.  
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, 
mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência 
ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.  
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do 
Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações 
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prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários 
do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.  
 
Local e data:  
 

___________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 

 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA 

DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 

(AUTENTICADAS). 
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ANEXO V.1 
 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA 
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ/CPF:  

Operadores  

1  Nome:  

CPF:  Função:  

Telefone:  Celular:  

Fax:  E-mail:  

Whatsapp 

2  Nome:  

CPF:  Função:  

Telefone:  Celular:  

Fax:  E-mail:  

Whatsapp 

3  Nome:  

CPF:  Função:  

Telefone:  Celular:  

Fax:  E-mail:  

Whatsapp 

 
O Licitante reconhece que:  
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de 
seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos 
ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;  
ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;  
iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente 
à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;  
iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, 
por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das 
taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço 
de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.  
 

Local e data:  
 

___________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO V.2 
 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
 

SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 
 
Editais publicados pelo sistema de aquisição:  
 
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 
adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.  
 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços:  
 
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas 
mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) 
dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, 
cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.  
 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros 
moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) 
e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua 
Senha ou de Chave Eletrônica.  
 
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante 
vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no 
respectivo lote cancelado.  
 
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS  
 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de 
PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do 
Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do 
mercado.  
 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  
 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos 
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.  
Local e data 

________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA 

DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 

(AUTENTICADAS). 
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ANEXO VI 

 
PROPOSTA COMERCIAL DO VENCEDOR 

 
NOME DA EMPRESA: ______________________________________________  
ENDEREÇO: ______________________________________________________  
CIDADE: ________________________________ CEP: ____________________  
ESTADO: __________________ FONE/FAX DA EMPRESA:________________  
FONE/FAX DO REPRESENTANE: _________________CNPJ Nº ____________  
CONTA CORRENTE NO BANCO ___________________ AGÊNCIA: _________  
 
Apresentamos nossa proposta pós licitação para fornecimento dos itens conforme segue, objeto da presente 

licitação, Pregão Eletrônico n.º ........../2020, acatando todas as estipulações consignadas: 

 
Quant.  Unid.  Especificação  Marca  Preço Unit.  Preço Total  

      

 

 
Valor total da proposta R$ ________ ( ________________________________).  
 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que 
incidam sobre a contratação.  
 
Declaramos que o item ofertado atende à todas as especificações descritas no edital.  
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta dias).  
 
PRAZO DE ENTREGA: __________________________________ (Conforme Anexo I do Edital).  
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ......................  
DATA:  
 

____________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
 
 

 
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO VII 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.(NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER ME OU EPP) 

 
(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de 
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o 
regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006.  
 
 
Local e data  
 
 

______________________________________________ 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO UNIFICADA DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 
 
 
A Empresa ___________, inscrita no CNPJ/MF nº. ___________, com sede na Rua ___________, nº. 
___________ – Bairro: ___________, Município de ___________, Estado de ___________; por intermédio 
do seu representante legal, DECLARA: 
 
a) Que recebeu e estudou todos os documentos inerentes à presente competição e tomado conhecimento 
integral do teor do edital de licitação supracitado, sujeitando-se às disposições nele contidas; 
b) Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos; 
c) Que respeita os direitos sociais dos trabalhadores preceituados na Constituição Federal e na Consolidação 
das Leis Trabalhistas, no que tange a não utilização e/ou a utilização dentro dos parâmetros estabelecidos 
em Lei, de trabalhos forçados, discriminatórios, periculosos, insalubres e penosos; 
d) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como, 
comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente 
à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-financeira; 
e) Que o Ato Constitutivo apresentado é o vigente; 
f) Que concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido edital; 
g) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e o cumprimento do objeto deste 
Pregão; 
h) Que a empresa cumpre com as normas referentes a saúde e a segurança no trabalho de nossos 
empregados, a teor do que estabelece a Lei Estadual nº. 10.732/98; 
i) Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 
motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos; 
j) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93, 
consolidada pela Lei Federal nº. 8.883/93; 
k) Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 
l) Que o licitante cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1998, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/1993, acrescido pela Lei nº. 9.854/1999, nos 
termos do Decreto nº. 4.358/2002; 
m) Declara que atendemos plenamente todos os requisitos habilitatórios para o presente processo; 
n) Declara de que corro por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) 
produto(s) licitado(s); 
o) Declara que aceita as condições impostas por este edital e que se submetem ao disposto pela Lei 
10.520/2002, subsidiada quando necessários for pela Lei 8.666/93 e demais Diplomas Complementares; 
p) Declara que cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do 
disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; 
q) Declara, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente impeditivo da Habilitação; 
r) Declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular 
peranteas Fazendas Federal (inclusive Dívida Ativa), Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), 
bem como atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-
financeira. 
s) Declara, que sua proposta de preços tem validade não inferior a 60 (sessenta) dias. 
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Local e data 
 
 
 

Assinatura do representante legal/Carimbo 
Nome: 
Cargo: 

Documento de identidade/CPF: 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO IX 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

INSERIR PLANILHA COM OS VALORES PARA A PROPOSTA 


