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EDITAL DE LICITAÇÃO n.º 09/2021 

TOMADA DE PREÇO n.º 01/2021 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para construção do sistema de 
captação de lodo gerado pela lavagem dos decantadores e lavagem de filtros da ETA - I – 
Morro dos Conventos, conforme especificações lançadas no presente edital e anexos. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  Araranguá-SC, março de 2021. 

 
1 As alterações lançadas no texto original do presente edital encontra-se em destaque na 
corvermelha 



 

 

 

 
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N.º 01/2021. 
 
O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE 
ARARANGUÁ, por meio do seu Diretor Geral, Sr. Jairo do Canto Costa, torna público que 
autorizou a abertura de Procedimento Licitatório n.º 09/2021, modalidade Tomada de 
Preço n.º 01/2021, regime de execução: empreitada por preço global; do tipo: menor 
preço global apresentado.  O presente certame visa à contratação de empresa do ramo 
pertinente para construção do sistema de captação de lodo gerado pela lavagem dos 
decantadores e lavagem de filtros da ETA - I – Morro dos Conventos, conforme 
especificações lançadas no presente edital e anexos. Os envelopes contendo a 
Documentação e Proposta de Preços deverão ser entregues até as 15h00min, do dia 30 
de março de 2021, no setor de protocolo do SAMAE DE ARARANGUÁ, localizado na Rua 
Expedicionário Iracy Luchina, n.º 711, bairro Urussanguinha, deste município. Os 
envelopes serão abertos no dia 30 de março de 2021, às 15h00min, no mesmo local, 
iniciando-se pelo(s) envelope(s) que contenha(m) os documentos de habilitação, e, na 
seqüência, vencida a fase da habilitação, a abertura do(s) envelope(s) que contenha(m) 
a(s) proposta(s) de preço(s). A presente Licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 08/06/94, 9.032, de 
28/04/95, 9.648, de 27/05/98 e 9.854, de 27/10/99 e demais condições deste Edital. 

 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 – A presente licitação tem por objeto à contratação de empresa do ramo 
pertinente para construção do sistema de captação de lodo gerado pela lavagem 
dos decantadores e lavagem de filtros da ETA - I – Morro dos Conventos, conforme 
especificações lançadas no presente edital e anexos. 
 
1.2 – Os serviços deverão ser executados atendendo, taxativa e rigorosamente, ao Termo 
de Referência. 
                                                                     
1.3 - Integram o edital, dele fazendo parte como transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos, que especificam e articulam os serviços: 
 
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II - Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos de Preços;  
Anexo III - Carta de Credenciamento; 
Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;  
Anexo V – Declaração de Fato Impeditivo; 
Anexo VI – Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal de 1988; 
Anexo VII – Declaração de cumprimento e aceitação das condições do Edital;  
Anexo VIII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
Anexo IX – Declaração de Responsabilidade Técnica;  



 

 

 

Anexo X – Termo de Renúncia;  
Anexo XI – Minuta de Contrato. 
 
1.4 - O valor previsto que o SAMAE DE ARARANGUÁ propõe-se a pagar pelo total do 
presente objeto é de R$ 301.580,00 (trezentos e hum mil quinhentos e oitenta reais). 
 
1.5 - O prazo máximo para a execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias e a vigência 
do contrato será até 31/12/2021, ambos contados a partir da data de assinatura do 
instrumento contratual. 
 
1.5.1 - A prorrogação dos prazos descritos o subitem acima só será admitida por motivo 
de caso fortuito, força maior ou necessidade da administração. 
 
 2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 – Farão face a esta despesa os recursos classificados nas seguintes dotações  
orçamentárias, atinentes ao exercício de 2021, sendo estas.: 
 
Órgão – 18 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Unidade – 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Função – 17 – Saneamento  
Subfunção – 512 – Saneamento Básico Urbano 
Programa – 53 – Captação, Tratamento e Distribuição de Água  
Recurso – 178 - Recursos Próprios 
Elemento – 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 
Projeto – 1.015 – Construir e Ampliar as Estações de Tratamento e Reservatórios de 
Água do Município de Araranguá 
 
3 – DAS CONDIÇES GERAIS 
 
3.1 – Terão acesso ao procedimento licitatório em evidência as empresas do ramo 
pertinente ao objeto, devidamente registradas no cadastro de fornecedores/prestadores 
de serviços desta autarquia ou que atenderem a todas as condições para o 
cadastramento, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas. 
 
3.2 – É vedada a participação de empresas em forma de consórcio; que hajam sido 
declaradas inidôneas ou suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública e sob processo de concordata e falência; 
 
4 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 
DE PREÇOS 
 



 

 

 

4.1 – Os envelopes da Documentação e Proposta de Preços serão recebidos até as 
15h00min do dia 30 de março de 2021, no Setor de Protocolo Geral do SAMAE, com sede 
na Rua Expedicionário Iracy Luchina, nº 711, bairro Urussanguinha, deste Município.  
 
4.2 – Não serão aceitas nem recebidas pela Comissão Permanente de Licitação, em 
hipótese alguma, Documentação e Proposta de Preços após a data e hora aprazadas para 
esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por 
qualquer meio anteriormente à data do vencimento deste certame. 
 
4.3 – As informações sobre a presente licitação poderão ser solicitadas por escrito ou 
pessoalmente, no endereço indicado no item 4.1 deste Edital, das 13h00min às 
19h00min, em dias úteis, até o recebimento dos envelopes, conforme acima descrito. 
 
4.4 – Os esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico ou legal só poderão ser prestados 
mediante solicitação por escrito, antes da data e horário marcados para a entrega dos 
envelopes “A” e “B”. 
 
4.5 – A Comissão de Licitação responderá às questões formuladas através de FAX, e-
mail, carta registrada e etc., dirigido a todos os interessados que tenham retirado o Edital 
e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua respectiva resposta. 
 
5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO 
CREDENCIAMENTO  
 
5.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas que: 
 
a) satisfaçam as condições do presente Edital e que explorem ramo de atividade, descrito 
em seu objeto social, compatível com o objeto desta licitação; 
b) não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou não tenham 
sido suspensas de licitar no âmbito do Estado de Santa Catariana e/ou declaradas 
inidôneas por Órgão Público. 
 
5.2 - Não poderão participar desta licitação: 
a) os autores dos projetos executivos, pessoas físicas ou jurídicas; 
b) pessoas jurídicas para as quais os autores dos projetos prestam serviços; 
c) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
5.3 - Para fins de credenciamento junto a Comissão Permanente de Licitações, a empresa 
licitante far-se-á representar por uma única pessoa, munido de documentos que o 
credencie para a participação, respondendo este pela representada, devendo no ato da 
entrega dos envelopes identificarem-se exibindo Instrumento Público ou Particular de 
Procuração, com poderes expressos para praticar todos os atos pertinentes ao certame, 
bem como da Carteira de Identidade; 
 



 

 

 

5.4 - Caso a proponente não credencie o preposto, poderá apresentar junto com a 
Documentação de Habilitação (Envelope A) declaração expressa de renúncia do prazo 
recursal. 
 
5.5 - A renúncia ao prazo recursal contida no envelope A, somente será considerada se a 
proponente for julgada habilitada. 
 
5.6 - No caso de sócio, diretor, proprietário ou assemelhado, deverá ser apresentado: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos, do documento de eleição de seus 
administradores, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registros 
de Pessoas Jurídicas, conforme o caso; 
 
5.7 - Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer 
processo de cópia legível e autenticada por Tabelião, por servidor designado pela 
Autarquia Municipal, por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente 
legíveis), ou ainda, por autenticação digital, anterior ao ato de abertura dos invólucros 
contendo a documentação.  
 
5.8 – A(s) proponente(s) deverá (ao) apresentar os documentos de Habilitação e os 
documentos da Proposta de Preços em envelopes distintos lacrados em seus fechos, que 
se passa a chamar de “A”, Envelope da Documentação e “B”, Envelope da Proposta 
de Preços, contendo na parte externa dos envelopes as seguintes indicações: 

 
Envelope “A” - Documentação de Habilitação 
Envelope “B” - Proposta de Preços 
Número do edital, data e horário de abertura. 
Proponente 
Objeto 

 
6 - DA HABILITAÇÃO 
 
6.1 – Poderão participar da licitação quaisquer interessados individualmente, não se 
admitindo consórcio, que, nesta fase, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos para execução de seu objeto e que no envelope “A” apresentem os 
documentos em original, fotocópia autenticada por Tabelião, por servidor designado pela 
Autarquia Municipal, por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente 
legíveis), ou ainda, por autenticação digital, de modo a comprovar a habilitação da 
empresa do ponto de vista jurídico, fiscal, trabalhista, econômico-financeiro e técnico. Se 
o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for 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: 
 
6.1.2 – COMPROVARÃO A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 



 

 

 

6.1.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou  
 
6.1.2.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações ou 
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial; ou  
 
6.1.2.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; ou  
 
6.1.2.4 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  
 
6.1.3 – COMPROVARÃO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
6.1.3.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de 
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedido pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente, ou 
outra equivalente, na forma da lei;  
 
6.1.3.2 – Prova de regularidade para a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
certidão de Regularidade Fiscal, expedida pelo Secretaria de Estado da Fazenda, do 
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;  
 
6.1.3.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação 
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do 
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;  
 
6.1.3.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Termo de Serviço 
(FGTS). (art. 195,§ 3º, da C.F. e da Lei nº 8.883/94 que dispõe sobre FGTS e Lei nº 
9.012, de março de 1995);  
 
6.1.3.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 
 
6.1.3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT). (Art. 3º, da Lei nº 12.440, de 07 
de julho de 2011), expedido pelo site (HTTP://www.tst.jus.br). 
 
6.1.4 – COMPROVARÃO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
6.1.4.1 - Certidão de registro da proponente e do Técnico no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura – CREA.  
 



 

 

 

6.1.4.2 - A proponente comprovará a aptidão para desempenho de atividade pertinente 
compatível com o objeto da licitação através de atestado(s) e/ou certidão(ões), expedidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado da(s) respectiva(s) 
CAT(s) - Certidão(ões) de Acervo Técnico - expedida pelo CREA, referente a: 

 
6.1.4.2.1 - Fornecimento, montagem e partida inicial de sistema de tratamento de 
efluentes de Estação de Tratamento de Água - ETA com geoformas de vazão de 200m³/h 
ou superior.  
 
6.1.4.3 - A proponente deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica profissional, 
em nome de engenheiro(s) detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica de 
execução de serviço(s) de características técnicas similares à do objeto desta licitação, 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhados da(s) 
respectiva(s) CAT(s) – Certidão(ões) de Acervo Técnico – expedida pelo CREA, referente 
a: 

 
6.1.4.3.1 - Fornecimento, montagem e partida inicial de sistema de tratamento de 
efluentes de Estação de Tratamento de Água - ETA com geoformas de vazão de 200m³/h 
ou superior. 
 
6.1.4.4 - O(s) engenheiro(s) indicado(s) na forma dos subitens “6.1.4.1” e “6.1.4.3” 
deve(m) ser sócio(s) ou empregado(s) da licitante ou profissional(is) autônomo(s), sendo 
que o(s) mesmo(s) deverá(ão) apresentar declaração de compromisso para a execução 
do objeto desta licitação ou contrato de prestação de serviço com a mesma finalidade, 
durante a vigência contratual. Os engenheiros deverão estar descritos no Registro da 
Proponente no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA. 
 
6.1.4.5 - O(s) atestado(s) ou certidão(s) deverá(ão) comprovar o exigido nos subitens 
“6.1.4.2.1” e “6.1.4.3.1”, em no máximo 01 atestado ou  certidão. 
 
6.1.4.6 - Não será admitido o somatório de áreas de serviços diversos, que 
individualmente não atendam aos quantitativos mínimos estabelecidos em cada uma das 
alíneas acima, ou seja, em cada atestado/certidão apresentado, deverá constar a 
totalidade do quantitativo exigido no respectivo subitem; 
 
6.1.4.7 - Atestado de visita passado pelo SAMAE DE ARARANGUÁ, até 72 horas antes 
da abertura dos envelopes, assinado em conjunto pelo corpo técnico do mesmo, em 
nome da Proponente, de que este, por meio do engenheiro responsável técnico pelos 
serviços e detentor do acervo técnico apresentado, visitou e vistoriou o local, tomando 
pleno conhecimento, das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldades dos 
trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução 
do objeto do presente edital. 
 



 

 

 

6.1.4.8 - O dia para realização da visita fica a critério da empresa interessada em 
participar do certame, devendo a mesma agendar pelo telefone (48) 3524-0837 – Ramal 
226 o dia em que realizara a visita.  
 
 6.1.5 – COMPROVARÃO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 
 
6.1.5.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata e Recuperação Judicial, 
expedida pelo distribuidor do Foro ou cartório da sede da licitante, devendo ser observado 
que as empresas sediadas em Santa Catarina deverão apresentar certidões negativas 
dos sistemas SAJ (antigo) e EPROC (novo), ambos do TJSC, com prazo de emissão não 
superior de 60 (sessenta) dias; 
 
6.1.5.2 - Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado ou 
publicado, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, observadas as seguintes previsões: 
a) A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço deverá: 
a.1) Apresentar cópia do Balanço e da Demonstração do resultados do exercício; 
a.2) Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com 
os respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados na Junta 
Comercial; 
 
b) A empresa deverá trazer calculado, para verificação da boa situação financeira dos 
seguintes índices abaixo: de acordo com o modelo estabelecido no Anexo XVI 
(Declaração Econômico Financeiro), deste Edital. 
b.1) Liquidez Geral = (AC+RLP) / (PC+ELP) maior ou igual a 1,00; 
b.2) Liquidez Corrente = (AC / PC) maior ou igual a 1,00; e 
b.3) Solvência Geral = (AT) / (PC + ELP) maior ou igual a 1,00. 
 
Onde: 
AC = ATIVO CIRCULANTE 
PC = PASSIVO CIRCULANTE 
RLP = REALIZÁVEL À LONGO PRAZO 
ELP = EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 
AT = ATIVO TOTAL 
 
c) As empresas dispensadas da elaboração de demonstrações contábeis completas e as 
demais empresas não optantes pelo sistema de apuração do lucro real, deverão 
apresentar: 
c.1) Fotocópia do Livro Caixa, conforme disposições legais; 
c.2) Cópia da Declaração Econômico-Fiscal da pessoa jurídica; 



 

 

 

 
d) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade, devidamente assinado pelo administrador e contador. 
 
6.1.6 – Demais documentos como segue:  
 
6.1.6.1 - Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem 
de direito, devendo o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar 
redigida conforme os parâmetros explicitados no Anexo V deste Edital;  
 
6.1.6.2 - Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 
7º da Constituição Federal, Lei nº 9.854/99 e no Decreto nº 4.358/2002, de que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze anos) – Anexo VI;  
 
6.1.6.3 - Declaração de ME e EPP expressa pelo responsável pela firma informando que 
cumpre com os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 
estando à mesma apta a usufruir do tratamento estabelecidos nos artigos 42 à 49 da 
referida Lei com as alterações da Lei Complementar 147/2014, conforme Anexo VIII, se 
for o caso.  
 
6.1.6.4 - Carta designando o(s) Técnico(s) Responsável(is) pela execução dos serviços 
contratados, conforme Anexo IX. 
 
7 - DA DISPOSIÇÃO REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO 
 
7.1 – Todos os documentos devem ser datilografados ou impressos em sistema eletrônico 
de processamento de dados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com o endereço da 
proponente, que deverão ser rubricados pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
7.2 - Todas as certidões e/ou documentos comprobatórios devem ter validade na data 
prevista para a abertura da documentação e propostas, devendo ser apresentados em 
fotocópias autenticadas ou originais. Todas as certidões e/ou documentos em que não 
conste expressamente o seu prazo de validade serão consideradas como válidas por 60 
(sessenta) dias da emissão, exceto aquelas previstas em lei e os atestados referentes à 
qualificação técnica. 
 
7.3 - Em caso de autenticação dos documentos de habilitação, esta será realizada por 
quaisquer dos membros da Comissão Permanente de Licitação, que ocorrerá até o 
horário fixado para a entrega dos envelopes “A” e “B”, nos moldes já citados. 
 



 

 

 

7.4 – Serão inabilitadas as proponentes que deixarem de apresentar, na data aprazada, 
quaisquer dos documentos exigidos, ou, se os documentos entregues estiverem 
incompletos, ilegíveis, ou contiverem emendas, rasuras ou outros vícios, que prejudiquem 
a sua capacidade de comprovação. 
 
7.5 – As empresas proponentes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
solicitados no item 6 serão inabilitadas. 
 
7.6 - Passada a fase de habilitação, a Comissão procederá à abertura dos invólucros nº. 
02 (PROPOSTA) em sessão pública previamente designada, que poderá constituir-se na 
mesma prevista no preâmbulo, se todos os licitantes, habilitados ou não, desistirem da 
faculdade de interposição de recurso, de modo expresso, mediante o registro 
circunstanciado em ata.  
 
7.7 – A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas 
à verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação.  
 
7.8 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório, publicados em órgão da imprensa oficial, 
autenticação digital, ou autenticados pela Comissão Permanente de Licitação no ato do 
certame licitatório, mediante apresentação dos respectivos originais.  
 
8 – DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – ME/EPP 
 
8.1 - Será admitida a participação de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte 
no presente certame, em consonância com que preceitua a Lei Complementar nº 
123/2006, desde que a(s) interessada(s) comprove(m) a sua condição através de 
apresentação de Certidão Simplificada da Junta Comercial ou comprovação do 
enquadramento emitida pela Secretaria da Receita Federal, juntamente com declaração 
de que se enquadram nesta categoria jurídica empresarial, e que não se enquadram nas 
exceções do § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar 123/06, conforme modelo disponível no 
Anexo VIII, bem como atenda(m) a todas as exigências contidas no item 6 – Da 
habilitação, retromencionadas.  
 
8.2 - Se a documentação de habilitação, delineada no item 6 deste instrumento, não 
estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital, será 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para 
regularização da documentação, no caso de Microempresa - ME ou Empresa de 
Pequeno Porte - EPP, conforme o disposto no parágrafo 1º, artigo 43 da LC nº 
123/2006, no que se refere exclusivamente a habilitação de regularização fiscal. 
 
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 



 

 

 

9.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada com base nas especificações do 
Anexo II, deste edital, devendo obrigatoriamente, serem datilografadas ou impressas por 
qualquer processo eletrônico, em idioma nacional, contendo a razão social completa e 
CNPJ da licitante, endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver, sem 
cotações alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter a data 
e assinatura, devidamente identificada, por quem tenha poderes para essa finalidade. 
Preferencialmente em papel timbrado.  
 
9.2.1 - A proposta apresentada deverá obrigatoriamente, conter: 
 
9.2.1.1. A especificação do objeto, sempre observadas às especificações, constantes 
do Anexo II do presente edital, devendo conter ainda o preço unitário, em Real (R$), em 
algarismos e o valor total da proposta, em Real (R$), em algarismos e por extenso, 
incluindo toda e qualquer despesa que incida sobre o objeto. 
 
9.2.1.2 - O prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data limite 
para apresentação das propostas neste Processo Licitatório;  

9.2.1.3 - Nome do titular ou do representante legalmente constituído com a respectiva 
assinatura, nº CPF, nº do RG, função e/ou cargo, tudo de modo legível;  

9.2.1.4 - Local e data;  

9.2.1.5 - Dados bancários, da empresa proponente:  
- Nome e número do banco;  
- Numero da agência bancária;  
- Número da conta corrente.  
 
9.3 - Nos preços propostos devem estar inclusos todos os custos relacionados para o 
atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta, não 
sendo aceito proposta com valores acima do valor máximo estipulado pela Autarquia 
municipal conforme previsto neste edital e seus anexos.  

9.4 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa 
devidamente identificado.  

9.4 - Ter validade de no mínimo 60 dias; 
 
9.5 – A proposta depois de aberta será irretratável e à proponente inadimplente serão 
aplicadas as penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com as 
alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 08/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 
27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
9.6 - Caso a(s) proposta(s) apresentada(s) por Microempresa(s) - ME e Empresa(s) de 
Pequeno Porte - EPP seja(m) igual(is) ou até 10% (dez por cento) superior(es) à 



 

 

 

proposta mais bem classificada, será assegurada preferência de contratação, 
respeitando o seguinte: 
 
9.7 - A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora da melhor proposta, 
devendo no prazo de 2 (dois) dias, apresentar nova proposta, por escrito e acompanhada 
da respectiva planilha de quantitativos e custos unitários, inferior àquela considerada, até 
então, de menor preço, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste 
Edital. 
 
9.8 - Não ocorrendo à contratação da Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno 
Porte - EPP, na forma do subitem anterior, será (ao) convocada(s) a(s) proponente(s) 
remanescente(s) que porventura se enquadre(m) na hipótese desta Condição, na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito. 
 
9.9 - No caso de equivalência do(s) valor(es) apresentado(s) pela(s) Microempresa(s) - 
ME’(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte - EPP’(s), que se encontrem nos intervalos 
estabelecidos nesta Condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
9.10 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nesta Condição, o objeto 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.11 - O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - 
EPP. 

 
9.12 - Em atendimento ao art. 3º, parágrafo 3º da Lei Federal n.º 8.666/93, não 
serão aceitas propostas enviadas via fax. 
 
9.13 - As preferências de que tratam o subitem 9.6, instituídos pela LC 123/2006, 
não se aplicarão ao presente Edital se dele participarem apenas microempresas e 
empresas de pequeno porte, indistintamente. 
 
10 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
10.1 - Preliminarmente, a Comissão procederá à abertura dos envelopes, conferindo 
todos os documentos pertinentes a Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista, a 
Qualificação Técnica e Econômico-Financeira, singularmente, rubricando-os e 
encaminhando-os aos Licitantes credenciados para examiná-los e rubricá-los; 
 
10.2 - Em nome do bom andamento processual, a Comissão, se julgar conveniente, 
reserva-se o direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para 
efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem 



 

 

 

necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa 
que estiver em julgamento, à conclusão do(s) serviço(s); 
 
10.3 - Serão inabilitados os Licitantes que não fornecerem todos os documentos exigidos 
ou se estiverem ilegalmente formalizados ou com vigência vencida; 
 
10.4 - Proclamado o resultado da fase de habilitação e decorrido o prazo para 
interposição de recurso, ou no caso de renúncia do direito recursal, a Comissão 
procederá à abertura da(s) Proposta(s) de Preços do(s) Licitante(s) habilitado(s) e 
devolverá o(s) envelope(s) com a(s) Proposta(s) de Preços devidamente fechado(s), ao(s) 
Licitante(s) julgado(s) inabilitado(s); 
 
10.5 - Na hipótese de todos os Licitantes serem inabilitados e/ou todas as propostas 
desclassificadas, fica facultado à Comissão a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei 
de Licitações. 
 
11 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
11.1 - Preliminarmente, a Comissão procederá à abertura dos envelopes, conferindo a 
regularidade das propostas, rubricando-as e encaminhando-as aos Licitantes 
credenciados para aferi-las e rubricá-las. 
 
11.2 – No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global no total 
da proposta, desde que atenda às características contidas nos anexos deste Edital e de 
acordo com o artigo 1º da Lei Federal nº 8.883, de 08/06/94 c/c as alterações da Lei 
Federal nº 9.648, de 27/05/98, que altera o artigo 48, Inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 
21/6/93. 
 
11.3 – Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não atenderem às exigências deste 
Edital e seus anexos, bem como: 
 
a) aquela(s) que cotar(em) preço global superior ao indicado no item 1.4 deste 
edital, ou seja, acima de R$ 301.580,00 (trezentos e hum mil quinhentos e oitenta 
reais); 
 
b) aquelas cujos preços sejam inexeqüíveis, nos termos da legislação em vigor e 
em especial do § 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93.  
 
11.4 - Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação a irregularidade formal 
que não afete o conteúdo ou a idoneidade do documento ou proposta. 
 
11.5 – Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão fixará o prazo de 08 
(oito) dias úteis às licitantes, para apresentação de outras propostas, escoimadas das 
causas acima referidas. 



 

 

 

11.6 – Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas na primeira classificação, a decisão será por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados, observados os ditames do art. 3º, § 2º e incs. 
seguintes, bem como os ditames preceituados no art. 45, §2º, ambos da Lei Federal nº 
8.666, de 21/6/93, com a alteração decorrente das Leis nos 8.883, de 08/06/94, 9.032, de 
28/04/95, 9.648, de 27/05/98 e 9.854, 27/10/99. 
 
11.7 – Os serviços objetos desta Tomada de Preço serão adjudicados à licitante cuja 
proposta seja considerada vencedora. 
 
12 - DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: 
 
12.1 - O valor da instalação, mobilização e desmobilização é parte integrante da proposta 
devendo ser discriminado e considerado para fins de julgamento. 
 
13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.1 – Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam disponíveis aos 
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos, sendo que a referida 
análise somente ocorrerá nas dependências do SAMAE DE ARARANGUÁ. 
 
13.2 – É admissível recurso em qualquer fase da Licitação e das obrigações dela 
decorrentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de lavratura da ata, de 
acordo com os preceitos previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, com 
as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 08/06/94, 9.032, de 28/04/95, 9.648, de 
27/05/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
13.3 – Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas 
terão efeito suspensivo, não o tendo-nos demais casos. 
 
13.4 – Os recursos serão dirigidos à comissão permanente de licitação, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo 
ao Diretor Geral do SAMAE, devidamente informado para apreciação e decisão no 
mesmo prazo. Estes deverão ser protocolados no Setor de Protocolo. 
 
13.5 - Dos atos da Comissão de Licitações, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, 
neste procedimento licitatório, caberá: 
 
13.5.1 - Recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, observado o item 13.5.6. deste Edital, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação desta Tomada de Preço; 



 

 

 

d) rescisão do contrato, a que se refere o Inciso I do Art. 79 da Lei de Licitações; 
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
 
13.5.2 - Representação, no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
 
13.5.3 - O recurso deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão de Licitações, 
através do Setor de Protocolo do SAMAE, o qual será comunicado aos demais Licitantes, 
que poderão impugná-lo no prazo de cinco dias úteis; 
 
13.5.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de cinco dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade. 
 
13.5.5 - Nos termos do inciso I do Art. 109 da referida Lei, aos Licitantes é assegurado o 
direito de requerer revisão dos atos administrativos. 
 
13.5.6 - Os recursos contra o julgamento da habilitação ou das propostas terão efeito 
suspensivo e deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato pela imprensa oficial (inclusive pela publicação no Quadro Mural de 
Publicações do SAMAE), ou se presentes os prepostos dos licitantes na sessão em que 
forem divulgadas, contando a partir da data da ata correspondente, obedecido o disposto 
no artigo 110, caput e Parágrafo único da Lei nº.8.666/93. 
 
13.5.7 - Aplica-se o disposto no item anterior aos recursos interpostos contra a anulação 
ou revogação da licitação. 
 
13.5.8 - Os autos do processo de licitação estarão com vistas franqueadas aos 
interessados a partir da intimação/divulgação das decisões recorríveis, na repartição 
incumbida do procedimento, no horário e dias de expediente, das 13h00min às 19h00min. 
 
13.5.9 - Os recursos e as contra razões poderão ser protocoladas, dentro do prazo legal, 
no setor de protocolo do SAMAE. 
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 
14.1 - O presente instrumento convocatório poderá ser impugnado nos termos do artigo 
41 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
15 - DOS PRAZOS: 
 
15.1 – Após a homologação e adjudicação do objeto deste Edital, o licitante vencedor 
será convocado para assinar o instrumento contratual no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de convocação.  



 

 

 

15.2 – Adjudicado o objeto da presente licitação o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato até 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 
da Lei nº 8.666/93.  
 
15.3 – O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, poderá quando o convocado 
não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, 
ou revogar a licitação. 
 
16 - DA ENTREGA DO SERVIÇO: 
 
16.1 – Concluído os serviços, serão provisoriamente recebidos pelo SAMAE, mediante a 
expedição do Termo Provisório de Recebimento, e, decorridos 90 (noventa) dias da data 
deste recebimento provisório, verificada a qualidade, a inexistência de defeitos, a plena 
conformidade com o reivindicado e proposto, e a quitação de todas as obrigações 
pecuniárias decorrentes da mesma, pela licitante contratada, será expedido o Termo 
Definitivo de Recebimento. 
 
17 - DO CONTRATO 
 
17.1 – Será firmado contrato com a licitante vencedora, conforme minuta em anexo, que 
terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com as 
alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 08/06/94, 9.032, de 28/04/95, 9.648, de 
27/05/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
17.2 – Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora, que tenham servido de base para o julgamento desta Tomada de Preço, bem 
como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de 
transcrição. 
 
17.3 - Do contrato a ser assinado com o vencedor desta licitação constarão cláusulas 
necessárias, previstas no Art.55 e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma 
determinada nos Art. 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
17.4 - A Administração se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
executados em desacordo com o contratado. Responsabilizando-se a contratada pela 
demolição e conseqüente restituição de qualquer porção do serviço realizado em 
desacordo com o pactuado, bem como, a devida retirada e substituição do material 
inadequado ou de má qualidade sem qualquer indenização ou prorrogação de prazo.  
 
17.5 - A Empresa que vier a ser contratada deverá utilizar pessoal por ela contratada, 
respondendo integralmente e exclusivamente pelas Obrigações Tributárias, Fiscais, 



 

 

 

Trabalhistas, Previdenciárias e Acidentes de Trabalho, bem como perante terceiros 
decorrentes da contratação. 
 
17.6 - Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e 
qualificação compatíveis com a obrigação assumida. 
 
18 - DAS GARANTIAS 
  
18.1 - Para garantia do fiel cumprimento do contrato a ser firmado, a Licitante vencedora 
deverá, por ocasião da assinatura, prestar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do 
valor total do contrato, com fundamento no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações.  
 
18.1.2 - A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela 
contratada referente à:  
a) Prejuízos ou danos causados a CONTRATANTE;  
b) Prejuízos ou danos causados a terceiros pela contratada;  
c) Toda e qualquer multa contratual;  
d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas 
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-
transporte, vales-refeição, verbas rescisórias etc.  
 
18.1.3 - Demais obrigações não cumpridas pela contratada em relação ao presente 
contrato previstas no ordenamento jurídico do país.  
 
18.2 - A garantia poderá ser em caução em dinheiro ou seguro garantia ou fiança 
bancária.  
 
18.3 - A garantia deverá ser apresentada até a data da assinatura do contrato.  
 
18.4 - A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do 
contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, mediante solicitação por 
escrito. 
 
19 – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
 
19.1 - Nos termos da Lei nº 10.192/2001, é nulo de pleno direito qualquer estipulação de 
reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 (um) ano, periodicidade esta 
que é contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a 
que essa se referir.  
 
19.2 - No caso da presente licitação, a aplicação do reajuste far-se-á, depois de decorrido 
doze meses da data da elaboração das propostas, o critério de reajuste será a variação 
do INCC/FGV. 
 



 

 

 

19.3 - Condições para Aplicação de Reajuste:  
 
19.3.1 - Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos em 
consequência de suas variações.  
 
19.3.2 - Havendo atraso ou antecipação na execução dos serviços em relação ao prazo 
previsto, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da Contratada, o 
reajuste obedecerá às condições seguintes:  
I. Não será aplicado reajuste sobre as parcelas dos serviços que estiverem em atraso em 
relação à data prevista para a concessão/aplicação do reajuste, observado o prazo 
previsto para conclusão. Para o restante será concedido o reajustamento previsto.  
 
II. Quando houver antecipação dos serviços em relação ao prazo previsto, o reajuste será 
aplicado somente sobre o saldo remanescente a ser executado. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
 
20.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no 
presente e edital e seus anexo.  
 
20.2 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários.  
 
20.3 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto e de terceiros, causados por seus funcionários em virtude da 
execução dos serviços.  
 
20.4 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas 
e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não 
têm nenhum vínculo empregatício com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 
 
20.5 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao SAMAE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  
 
20.6 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução 
exigidas na licitação.  
 
20.7 – O SAMAE Não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 
outros.  
 
20.8 – Mesmo os serviços sub-contratados pela licitante vencedora serão de sua inteira 
responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa 
contratado para ressarcimento do dano causado.  



 

 

 

 
20.9 – Facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços, que serão feitos por 
Técnicos do SAMAE ou por empresa especializada, indicados para a finalidade, 
fornecendo as informações e demais elementos necessários. 
 
20.10 – Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou serviço 
de forma discriminada. 
 
20.11 - A licitante vencedora responsabilizar-se-á integral e isoladamente, cível e 
criminalmente, por todos e quaisquer danos causados a terceiros, a integrantes da 
Autarquia, e a empregados e/ou prepostos seus, bem assim por todos e quaisquer danos 
pelos mesmos sofridos em razão de ação ou omissão sua na prestação dos serviços, 
garantindo ao SAMAE direito regressivo por tudo o que acaso tenha que despender em 
sendo isolada ou solidariamente responsabilizado, incluindo honorários periciais e 
advocatícios, e custas processuais. 
 
20.12 - Responsabilizar-se-á ainda a proponente contratada, isolada ou integralmente, por 
todos os encargos trabalhistas, fundiários e previdenciários, cíveis e criminais decorrentes 
dos contratos de trabalho e/ou cíveis que firmar para a consecução dos serviços em tela, 
assim como pelo estrito respeito às normas de saúde, higiene e segurança aplicáveis aos 
casos, de tal sorte a nada ser carreado pelo Samae, ao qual por cautela, em qualquer 
caso, é assegurado direito regressivo na forma do item anterior. 
 
21 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
21.1 – O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, após a assinatura do contrato, 
compromete-se a:  
 
21.1.1 - Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais 
de execução dos serviços.  
 
21.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante 
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.  
 
21.1.3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  
 
21.1.4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas 
condições e preços pactuados.  
 
21.1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.  
 
21.1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas às obrigações contratuais.  
 



 

 

 

21.1.7 - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao 
recebimento definitivo dos serviços, mediante vistoria detalhada realizada pelo 
responsável designado pela Autarquia, nos termos da lei 8.666/93 em seu artigo 73, 
inciso I. 
 
21 - DA MEDIÇÃO E FATURAMENTO 
 
21.1 – DA MEDIÇÃO 
 
21.1.1 - A Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços. 
 
21.1.2 - O fechamento da execução dos serviços deverá ser efetivado pelo Responsável 
Técnico. 
 
21.1.3 - Somente depois do “de acordo” da Fiscalização é que a Contratada poderá 
emitir a Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços. 
 
21.2 – DO FATURAMENTO. 
 
21.2.1 - Após a Fiscalização atestar a execução do objeto, a Contratada ingressará, 
obrigatoriamente, com a Nota Fiscal ou Fatura e demais documentação requerida neste 
Edital, no setor de compras do SAMAE, situado na Rua Exp. Iracy Luchina, nº 711 - 
Urussanguinha. 
 
21.2.2 - Nas Notas Fiscais ou Fatura, emitidas em formulário da Contratada, deverão 
constar, obrigatoriamente, o número da licitação/contrato, o objeto contratado, o período 
de execução dos serviços medidos, a discriminação dos valores da mão-de-obra, dos 
equipamentos e dos materiais empregados, bem como os valores das retenções na fonte 
para o ISSQN, para a Previdência Social. 
 
21.2.3 - Todos os processos de pagamento, para efeitos de fiscalização, deverão ser 
acompanhados de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência (GFIP) dos empregados contratados para 
execução do Objeto deste Edital, conforme determina a Legislação Previdenciária.  
 
21.3 – DA FATURA DE SERVIÇOS 
 
21.3.1 - A Nota Fiscal ou Fatura referir-se-á ao somatório das quantidades medidas no 
mês, dadas como certas pela Fiscalização, multiplicadas pelos seus valores unitários 
contratados através desta Licitação. 
 



 

 

 

21.3.2 - A Contratada fica responsável, perante os órgãos fiscalizadores, de que o preço 
dos materiais e equipamentos empregados, constantes na Nota Fiscal ou Fatura, 
discriminados quando da contratação, não são superiores aos preços de aquisição ou 
locação dos mesmos, conforme a Legislação Previdenciária, devendo ser mantidos em 
seu poder os respectivos comprovantes, para fins de fiscalização da Secretaria da 
Receita Previdenciária (SRP). 
 
22 – DO PAGAMENTO 
 
22.1 – O pagamento será feito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após execução dos 
serviços contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura eletrônica ao SAMAE, 
devidamente atestada pela fiscalização desta autarquia, dando conta do cumprimento de 
todas as exigências contratuais.  
 
22.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência 
contratual. 
 
22.3 - A liberação do pagamento ficará condicionada a verificação da situação da licitante 
vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
22.4 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante 
vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança 
bancária.  
 
22.5 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura 
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta 
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.  
 
22.6 - A Fiscalização do SAMAE somente atestará a execução dos serviços e liberará a 
Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as 
condições pactuadas.  
 
22.7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante 
vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento 
fiscal, não acarretando qualquer ônus ao SAMAE. 
 
22.8 - Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do SAMAE, o valor devido será 
atualizado pela Taxa Referencial (TR), ou índice oficial que venha a substituí-la, a ser 
calculado “pro rata die”, desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o 
Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo pagamento, de acordo com a seguinte 
fórmula: 



 

 

 

 
EM = [(1 + I/100)n/30 x VP], 
Onde: 
EM = encargos moratórios; 
I = índice escolhido pelo SAMAE; 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a efetivação deste, e 
VP = valor da parcela (Nota Fiscal ou Fatura) a ser paga. 
 
22.9 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do Samae de Araranguá, 
atendendo as seguintes disposições: 
 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
Rua Expedicionário Iraci Luchina, nº 711 – Urussanguinha  
CNPJ 82.568.221/0001-25 
CEP 88.905-446 – Araranguá/SC 
TOMADA DE PREÇO 01/2021 
HOMOLOGADA EM ____/_____/______ 
 
23 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
23.1 - A execução de serviço, deve ser realizado conforme termo de referência (Anexo I) 
e demais especificações descritas no presente Edital.  
 
23.2 - Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:  
 
23.2.1 - Atender as condições estabelecidas pela legislação ambiental e demais normas 
pertinentes em vigor, referentes à execução dos serviços. 
  
23.2.2 - Comunicar ao SAMAE de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 
relacionada à execução dos serviços;  
 
23.2.3 - Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado pelo 
SAMAE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas;  
 
23.2.4 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica quanto aos acidentes de trabalho em que forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;  
 
23.2.5 - Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da categoria, bem 
como adicionais de insalubridade e adicional noturno e demais encargos e benefícios aos 
seus empregados;  
 
23.2.6 - Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus 
empregados e da empresa, como também, tributos, taxas, tarifas, contribuições ou 



 

 

 

emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados uma vez 
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o SAMAE;  
 
23.2.7 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas durante a execução do 
contrato todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas neste processo;  
 
23.2.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SAMAE ou a terceiros 
decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, quando da execução dos 
serviços;  
 
23.2.9 - Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória intentada por 
seus empregados contra a Contratante, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregadora, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação; 
 
24 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
24.1 – A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58, II e 77 a 80, 
seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666, de 21/6/93, com as alterações decorrentes das 
Leis nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
25 - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 
 
25.1 – A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos 
da Lei nº 8.666 de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 
08/06/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
25.1.1 – Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos 
de início e conclusão, somente serão justificáveis quando amparados nas hipóteses do § 
1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
26 - DAS PENALIDADES 
 
26.1 – Em consonância com o estabelecido nos artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 
21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 
9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99, a licitante vencedora que descumprir as 
condições deste Edital ficará sujeita às penalidades delineadas nos dispositivos 
retromecnionados, mediante publicação no órgão de imprensa oficial do SAMAE. 
 
26.2 – As penalidades contratuais serão: advertência, multa, rescisão do contrato, 
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar. 
 



 

 

 

26.3 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, erros de execução, mora na 
execução dos serviços, o SAMAE aplicará, garantida a prévia defesa, à LICITANTE 
VENCEDORA, as seguintes sanções: 
 
I. advertência; 
II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total; 
III. multa de 2% (dois por cento) do valor da etapa do Contrato por dia, limitado a 10 (dez) 
dias, no caso de atraso na execução, não ultrapassando de 10% (dez por cento); 
IV - rescisão unilateral do Contrato, na hipótese de ocorrer: 
a) o previsto no inciso II; 
b) a extrapolação dos 10 (dez) dias previstos no inciso III, sem prejuízo do pagamento das 
respectivas multas; 
c) o inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas. 
V - Pela rescisão do Contrato, por iniciativa do CONTRATADO, sem justa causa, multa de 
20% (vinte por cento) do valor total atualizado do Contrato, sem prejuízo do pagamento 
de outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a 
rescisão ocasionar ao CONTRATANTE; 
VI – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
VII -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. 
 
26.4 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, o CONTRATADO será notificado 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da notificação. 
 
26.5 - A multa, aplicada após regular processo administrativo será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 
26.6 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços 
advirem de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
26.7 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 
 
26.8 - A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva. 
 
26.9 – Na hipótese de não correção pela Contratada, de anormalidade verificada nos 
serviços pela Fiscalização e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, o SAMAE 
DE ARARANGUÁ descontará da caução contratual a importância correspondente àqueles 
serviços, cuja execução providenciará. 



 

 

 

26.10 – A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Araranguá será 
declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e considerando as 
circunstâncias e o interesse deste Município e não poderá ter prazo superior a dois anos. 
 
26.11 – A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Serviço Público será 
em função da natureza e gravidade da falta cometida, de faltas e penalidades 
anteriormente aplicadas, ou em caso de reincidência. 
 
26.12 – A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores 
e responsáveis técnicos. 
 
26.13 – Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhes couberem, o 
SAMAE recorrerá às garantias constituídas, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe 
tenha acarretado a Contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e 
promover a cobrança judicial, por perdas e danos. 
 
26.14 - A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Município de Araranguá. 
 
26.15 - As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
26.16 - A título exemplificativo, são consideradas situações caracterizadoras de 
descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais: 
a) Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista 
em contrato ou instrumento equivalente; 
b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou 
de suas parcelas; 
c) Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 
comunicação ao SAMAE; 
d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para 
o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 
e) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
f) Prestação de serviço de baixa qualidade; 
g) Demais situações que causem prejuízos à Administração. 
 
26.17 – A licitante vencedora que descumprir as condições deste Edital ficará sujeita às 
penalidades delineadas nos dispositivos retromecnionados, mediante publicação no órgão 
de imprensa oficial do SAMAE de Araranguá. 
 
27 - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO  



 

 

 

 
27.1 – A Fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade 
do Corpo Técnico do SAMAE DE ARARANGUÁ, ou por meio de empresa especializada, 
indicada para a finalidade, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão 
sendo cumpridos os termos do contrato, as especificações e demais requisitos, bem como 
autorizar os pagamentos de faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, 
solucionar problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem 
necessários para fiel execução dos serviços contratados. 
 
27.2 – A Fiscalização se efetivará no local da execução dos serviços. 
 
27.3 – A Fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo e 
será exercido no interesse exclusivo do SAMAE e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade. 
 
27.4 – O documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e 
assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços será o LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS, onde tanto a Contratada quanto à Fiscalização deverão proceder às 
anotações, visando à comprovação real do andamento dos serviços e execução dos 
termos do contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados, por ambas 
as partes. 
 
27.5 – A Fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada, 
ou de seus contratados no interesse dos serviços, assim como aceitar a substituição dos 
integrantes da equipe técnica contratada, através de solicitação por escrito da mesma. 
 
27.6 – Concluídos os serviços, e estando em perfeitas condições, serão recebidos 
provisoriamente pela Fiscalização, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório. 
 
27.7 – A Contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, em perfeitas 
condições de conservação e funcionamento, até ser lavrado o Termo de Recebimento 
Provisório. 
 
27.8 – Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços 
de correção das anormalidades, porventura verificadas, forem executadas e aceitas pela 
Fiscalização, e comprovado o pagamento de contribuição devida à Previdência Social 
relativa ao período de execução do serviço, será lavrado o “Termo de Recebimento 
Definitivo”. 
 
28 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 



 

 

 

28.1 - As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
Edital, deverão ser dirigidas por escrito ao Departamento de Compras e Licitações do 
Serviço de Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Araranguá – SC, mediante 
requerimento, com antecedência de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para 
recebimento dos envelopes.  

28.2 - É facultado a comissão de licitações ou à autoridade superior, em qualquer fase 
desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo.  
 
28.2.1 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
28.3 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.  

28.4 - O SAMAE de Araranguá poderá revogar o presente Certame por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

28.5 - O presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Administração 
licitante, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente 
de provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 
8.666/93, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das 
Propostas e Documentos de Habilitação.  

28.6 - Informações e esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pelo 
Departamento de Compras e Licitações do SAMAE de Araranguá, localizada na Rua 
Expedicionário Iracy Luchina, nº 711, Urussanguinha, no município de Araranguá/SC, de 
segunda à sexta-feira, das 13h00min às 19h00min, em dias úteis, ou através do fone (48) 
3524-0837.  

28.7 - A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias 
deste Pregão, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou 
sua cópia fiel.  

28.8 - A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições 
expressas neste edital e em seus anexos.  

 
28.9 - A participação nesta licitação implicará em plena aceitação dos termos e condições 
deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 
 
28.10 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documento relativo ao presente Edital. 
 
28.11 – O resultado da licitação será fixado no mural público do SAMAE e publicado na 
imprensa oficial da Autarquia. 



 

 

 

 
28.12 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Araranguá, excluído qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
 
29 - INTEGRAM O PRESENTE EDITAL 
 
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II - Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos de Preços;  
Anexo III - Carta de Credenciamento; 
Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;  
Anexo V – Declaração de Fato Impeditivo; 
Anexo VI – Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal de 1988; 
Anexo VII – Declaração de cumprimento e aceitação das condições do Edital;  
Anexo VIII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
Anexo IX – Declaração de Responsabilidade Técnica;  
Anexo X – Termo de Renúncia;  
Anexo XI – Minuta de Contrato. 
 
 
Araranguá/SC, 08 de março de 2021. 
 
 
Jairo do Canto Costa 
Diretor Geral  
 
 
Registrada e publicada na Diretoria Administrativa do SAMAE em 08 de março de 2021. 
 
 
Ruana de Freitas Cristiano Pacheco 
Diretora Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021 



 

 

 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERENCIA ETA-I – MORRO DOS CONVENTOS ARARANGUA/SC 

 
1 - Objetivo 
Este documento trata dos principais requisitos e diretrizes para aquisição de Sistema de 
Tratamento de Efluentes da Estação de tratamento de água Ararangua, efluentes estes 
gerados pelos 3 filtros de 20 m³ cada, 1 decantador com 5 m³/dia. 
O sistema de tratamento de efluentes deverá ser, seguindo estudos preliminares, por 
sistema de contenção por Geoformas (bags), incluindo todo sistema de dosagem química, 
reservação do lodo e retorno de clarificado. 
O sistema de tratamento devera atender as exigências contidas na Resolução CONAMA 
nº357/05, CONAMA nº430/12 e na Lei Estadual nº 14675/09 (Código Ambiental/SC), que 
dispõe sobre os critérios e parâmetros para o lançamento de efluentes. 
 
2 - Escopo do fornecimento do sistema 
 
O fornecimento compreende a elaboração dos projetos hidráulicos e complementares; 
execução da base de drenagem do clarificado; fornecimento e transporte de 
equipamentos, incluindo floculador hidráulico e painel de comando; montagem, instalação, 
testes de operação e eficiência para a unidade de tratamento de efluentes a partir de 
Geoformas. 
O tratamento deverá ser por tanques de equalização e geoformas para desidratação 
contenção e armazenagem de lodo provenientes da lavagem de filtros e decantadores da 
Estação de Tratamento de Água. O processo deverá remover o material sólido por 
filtração a partir dos poros da Geoforma, resultado na desidratação efetiva e alta redução 
do volume de água, repetindo o processo até a saturação volumétrica da Geoforma.  
A unidade de tratamento de efluentes deve devolver a água clarificada provenientes dos 
lodos de modo automatizado. 
Faz parte do escopo de fornecimento: 
- Impermeabilização e preparação de tanque de equalização; 
- Bomba para alimentação das geoformas; 
- 3 Geoformas de 6,00 metros de comprimento e 10 metros de largura; 
- Floculador hidráulico; 
- Interligações entre tanque de equalização, floculador e as geoformas; 
- Sistema de dosagem de polímero com bombas dosadoras e mangueiras até o ponto de 
dosagem; 
- Tanques, bombas e sensores necessários para o retorno da água tratada a ETA. 
- Toda impermeabilização e preparação da base de drenagem das geoformas; 
- Quadro elétrico e sistema de automação de acionamento de bombas e misturadores. 
O processo de desaguamento de lodo consiste na utilização da geoforma como elemento 
de confinamento e desidratação de lodo proveniente de frentes de trabalho. 
 
O método pode ser resumido pelo seguinte fluxograma: 
 



 

 

 

Captação do lodo → Equalização do Lodo → Aplicação do polímero para floculação → 
Geoforma → Caixa de recepção do clarificado → Retorno do clarificado. 
O Processo conta com o a recepção do lodo em uma caixa de equalização enterrada, 
com capacidade para 25m³, de impermeabilização responsável pela contratada. Com uma 
bomba de recalque submersível, o lodo é transportando da caixa de equalização de lodo 
para a central de polímeros (casa de química), onde o será dosado polímero e aplicado 
junto ao um floculador hidráulico. 
Com a aplicação dos polímeros o lodo é destinado as geoformas e desaguado, 
retornando o clarificado para o sistema. 
 
2.1 - Etapas 
 
1 - O Efluente a ser tratado é recebido na caixa de equalização de lodo. 
2 - O lodo recebido na caixa de equalização é destinado a central de polímeros, onde é 
dosado o químico aplicado e direcionado a o floculador hidráulico instalado. 
3 - Após adequação (uso de polímero e/ou coagulante) o efluente é direcionado ao berço 
e geoforma. 
4 - Após o desague e contenção dos sólidos contidos no efluente, o percolado é 
direcionado novamente ao sistema. 
 
3 - Informações Operacionais 
 
Abaixo segue para informações e considerações de projeto os parâmetros de operação 
da Estação de tratamento de Água. Outros parâmetros deverão ser agendados visitas 
técnicas para conhecimento. 
- Decantadores: 
Quantidade: 01 unidade; 
Volume: 5 m³ dia; 
Descarte: Em 09 (nove) tubos com diâmetro de 3” de 08 (oito) segundos a cada 12 (doze) 
horas; 
Sólidos totais: 1%. 
 
- Filtros: 
Quantidade: 03 unidades;  
Volume: 20 m³ cada; 
Descarte: 1x por dia, a cada 24 horas; 
Vazão: 60m³ em 30 minutos; 
Sólidos totais: 0,5%. 
 
4 - Características técnicas 
O tratamento deverá ser pelo sistema de desaguamento por bolsas geotêxtis 
(Geoformas), visando o desaguamento, desidratação e contenção dos efluentes 
provenientes das lavagens de filtro e decantadores da ETA. O uso correto do sistema 
garante ao efluente final, níveis de emissão adequados às leis ambientais vigentes.  



 

 

 

Durante o tratamento com as Geoformas, o excesso de água deverá ser drenado pelo 
produto através dos poros, resultado na desidratação efetiva e alta redução do volume de 
água, que deverá permitir inúmeros enchimentos do sistema. 
Depois do ciclo final de enchimento e desidratação, o material sólido retido deverá 
continuar a consolidar e desidratar através da evaporação da água residual por meio do 
geotêxtil. 
O líquido drenado deverá ser coletado e encaminhado para local indicado, com 
possibilidade de retorno para entrada da ETA. 
 
4.1 - Tanque de equalização de Lodo 
 
Para a equalização do lodo, será utilizado um tanque escavado, e impermeabilizado com 
manta geotêxtil, com capacidade total de 25 m³; tal tanque promoverá a recepção e a 
homogeneização do lodo proveniente dos decantadores e filtros. 
No tanque será instalado um sistema de bomba submersível, com capacidade projetada 
pelo fornecedor, suficiente para operação ininterrupta do sistema, bombeando todo o lodo 
equalizado para a casa de química através de tubulação fixa.  
Ao redor de todo tanque, deverá ser feito uma base de concreto para manejo de 
equipamento, além de uma cerca ao redor do tanque para proteção de possíveis animais. 
  
4.2 - Interligações Hidráulicas 
Deverão ser fornecidas todas as interligações entre o tanque de equalização, bombas, 
floculador, geoformas e tanques de reciclo. Os tubos e conexões das interligações 
deverão ser confeccionados em fábrica e conferidos de acordo com o projeto pré-
aprovado na entrega dos materiais para montagem. 
Todas as tubulações fixas deverão ser de PEAD e tubulações para enchimentos de 
geoformas deverão ser mangotes. 
 
4.3 - Geoformas 
 
O efluente proveniente do Tanque de Equalização será encaminhado à unidade de 
desidratação, a fim de condicionar o lodo com Teor de Sólidos mínimo de 25%, para sua 
coleta, transporte e disposição final. A desidratação deverá ser realizada através de 
Geoformas, sendo que deverá ser considerada a área disponível e os dados de qualidade 
de água disponibilizados pela contratante. 
As Geoformas deverão reter os sólidos finos e dar a vazão suficiente para desidratação 
do lodo, considerando característica típica do lodo proveniente da lavagem de filtros e 
decantadores, com alta vazão e baixo teor de sólidos finos. A Geoforma a ser utilizada 
deverá ter prazo de garantia de no mínimo 18 meses contra defeitos de fabricação e 
degradação por efeito da incidência de raios UV, que passa a correr da data da emissão 
da nota fiscal. 
 
4.3.1 - Características das Geoformas 
 



 

 

 

O tecido da geoforma e a costura que compõe as unidades de desaguamento de lodo 
devem ser inertes à degradação biológica e resistente a ataques químicos, a álcalis e 
ácidos. 
O produto deverá ser feito com fios de polipropileno de alta resistência à tração e elevada 
tenacidade.  
A Geoforma deverá ter alta eficiência de filtração. A filtração deverá ser permitida apenas 
em um sentido, de dentro para fora, impedindo a entrada de água em casos de chuvas. O 
processo de desidratação é otimizado com a adição de polímero adequado para cada 
caso, adicionado à massa de lodo antes de sua introdução na Geoforma. 
A costura das Geoformas deverá ser feita com material de alta resistência, própria para 
condições operacionais, bem como poder de resistência similar ao geotécnico.  
As propriedades mecânicas e hidráulicas das unidades de desaguamento deverão ser 
acompanhadas por certificado de análise dos parâmetros normatizados, realizada por 
laboratório idôneo e acreditado, sendo que os ensaios devem estar em conformidade com 
as normas ASTM, ABNT ou ISO. 
Deverá ser previsto o fornecimento de 3 Geoformas com medidas 6,00 metros de largura 
e 10,00 metros de comprimento, e altura limite de 2,10 metros, com capacidade 
volumétrica de 126m³. 
 
O Material deverá seguir os parâmetros exigidos abaixo: 

 
Ensaio Método de ensaio Parâmetro 

Resistência à tração no sentido longitudinal a 
fabricação (kN/m) – Faixa larga 

NBR ISO 
10.319:2013 

≥80 

Resistência à tração no sentido transversal a 
fabricação (kN/m) – Faixa larga 

NBR ISO 
10.319:2013 

≥105 

Resistência à tração da costura – Faixa larga NBR ISO 
10.321:2013 

≥70 

Resistência aos raios UV (500 horas no 
mínimo). 

ASTM D4355 ≥80% sobre a 
resistência 

original 
Vazão de drenagem mínima inicial (L/min/m2) NBR ISO 

11.058:2013 
≥ 800 

Abertura aparente do poro do tecido: a (mm) NBR ISO 
12.956:2013 

0,30 ≤ a ≤ 0,45 

 
- Resistência à tração (ao limite máximo) no sentido longitudinal a fabricação–superior a 
60 kN/m (Pela ASTM D 4595 ou ABNT NBR 12824). 
- Resistência à tração (ao limite máximo) no sentido transversal a fabricação–superior a 
90 kN/m (Pela ASTM D 4595 ou ABNT NBR 12824). 
- Resistência à tração da costura–superior a 50 kN/m (Pela ASTM D 4884 ou ABNT NBR 
13134). 
- Permeabilidade mínima – 0,040 cm/s (Pela ASTM D-4491 ou ABNT NBR 15223). 
- Permissividade mínima – 0,35 seg-1 (Pela ASTM D 4491 ou ABNT NBR 15223). 
- Resistência aos raios UV igual ou superior a 80% da resistência à tração mantida (pela 
ASTM D 4355 ou ABNT NBR 12824). 



 

 

 

- Abertura aparente da trama do tecido – inferior a 0,5 mm (Pela ASTM D 4751 ou 
AFNOR G 38017 ou ABNT NBR 15229). 
- Deverá possuir no mínimo duas flanges ou mangas para enchimento. 

 
NOTA: O material deverá ser acompanhado por certificado de análise dos parâmetros 
normatizados, realizados por laboratório referenciado. 
 
Os dispositivos de enchimento deverão ser por mangas do mesmo material geotêxtil do 
corpo das geoformas com cadarço de vedação. 
 
 A altura alcançada pelo tubo de Geotêxtil tecido para cada enchimento e sua capacidade 
volumétrica de retenção deve ser rigorosamente atendida, uma vez que este parâmetro 
permite assegurar o volume retido e o tempo para execução do serviço. 
 
4.3.2 - Descritivo Técnico da Geoforma 

 
O nome “geoforma”, definido pela ABNT NBR ISO 10318:2013, trata de uma estrutura 
realizada a partir do uso de tecido geossintético, com finalidade de conter materiais de 
modo permanente ou provisório.  
A tecnologia de desaguamento consiste na utilização de geoformas confeccionadas com 
tecido de polipropileno de alta tenacidade, capaz de suportar altas pressões internas sem 
perder seu índice de permissividade.  
Como característica inerente ao seu material, a geoforma não apresenta reação a álcalis 
e ácidos, permitindo a contenção e desidratação de todos os tipos de efluentes 
diminuindo o teor de umidade final e reduzindo sensivelmente os custos de destinação e 
operação do sistema.  
Constituído de material resistente aos raios ultravioleta e inerte a degradação biológica, a 
geoforma pode ser reciclada após o uso, ou reutilizada, conforme o modelo escolhido.  
 
4.4 - Floculador hidráulico 
 
O floculador hidráulico terá a função de promover a homogeneização do lodo que virá do 
tanque de equalização com o polímero. O floculador terá um formato horizontal de "zig-
zag" e será montado a montante do ponto de enchimento unidade de desaguamento de 
lodo. O dimensionamento do Floculador é por conta do fornecedor e deverá garantir a 
correta dispersão do floculante e a disposição dos flocos. 
 
4.5 - Base para Geoformas 
 
A execução da impermeabilização e montagem da base de apoio para as geoformas é de 
responsabilidade do contratado, sendo a terraplanagem e preparação do terreno de 
responsabilidade a contratante. 
Deverá ser realizada a adequação e o preparo da célula de assentamento dos bags da 
área que se encontra construída com a inclinação máxima de 1%; na área construída de 
12,00m x 20,00 m, será realizada a impermeabilização com lonas de PEAD 1 mm, em 



 

 

 

camadas suficientes para promover a drenagem e a sustentação dos bags para não 
deslizar sobre a área de secagem. 
A base deverá ser executada de maneira que o liquido drenado seja contido para que não 
se espalhe no terreno e possa ser coletado para destino final, com possibilidade de 
retorno para a entrada da ETA.  
 
4.6 - Casa de Química. 
 
A casa de química é onde ocorre toda a preparação do polímero que será mensurado 
conforme estudo do lodo, além de sua aplicação automática ao lodo e seu 
condicionamento realizado pelo floculador hidráulico, sendo bombeado em seguida para 
as geoformas.  
 
É parte integrante da casa de química: 
 
- Tanque de Polímero:  
Tanque de PRFV utilizado para reservação e solubilização do químico. Acoplado ao 
tanque de polímero haverá um agitador com as seguintes características: 

- Motor para agitação do polímero; 
- Haste com hélice naval. 
- O misturador deve ser acionado através do painel elétrico de modo automático ou 

manual. 
 
- Painel de controle com inversor de freqüência e automação: 
Painel elétrico com inversor de freqüência, utilizado para dosagem automática de 
polímero conforme vazão máxima, além de toda automação para partida das bombas do 
sistema.  
O Quadro Elétrico deverá ser instalado na Central de Polímeros e seguirá a NR-10. 
 
- Bomba dosadora: 
Bomba dosadora de polímeros instalada ao inversor de freqüência, responsável pela 
aplicação do químico ao floculador hidráulica. 
 
5 - Metodologia Executiva. 
 
O trabalho será compreendido por: 
 
- Montar, instalar e operar um conjunto de equipamentos e tubulações para 
desassoreamento, intrinsecamente seguros, que permitam o tratamento do efluente 
residual da lavagem dos filtros e decantadores. 
Montar, instalar e um sistema de desaguamento do lodo em sacos de geotecido que 
promova a redução do volume do lodo, de tal forma que o teor de sólidos no lodo 
desaguado seja de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento). 
- Providenciar a impermeabilização e o preparo da célula de assentamento dos bags da 
área que se encontra construída com a inclinação máxima de 1%; na área construída 
deverá ser realizada a impermeabilização com lonas de 1mm e complemento com brita 



 

 

 

tipo 1 em camadas suficientes para promover a drenagem e a sustentação dos bags para 
não deslizar sobre a área de secagem. 
- Fornecimento dos cabos e as providências dos cabeamentos elétricos necessários até o 
ponto de uso para alimentação dos equipamentos em geral; 
- Impermeabilização e preparação de um tanque de equalização intermediário que terá a 
finalidade de homogeneizar e estabilizar os resíduos removidos dos filtros e 
decantadores, para subsequente a aplicação de polímeros em um sistema com chicana 
de mistura em zig-zag, e posteriormente para o desaguamento em sacos de geotecido. 
- Deverá ser instalado um sistema de coleta e bombeamento do filtrado de volta o sistema 
solo. 
 
- Fornecimento e disponibilização de todos os materiais de consumo, ferramentas, 
máquinas, equipamentos, alojamento e veículos necessários em quantidades suficientes, 
que permitam atender à execução dos serviços, dentro dos prazos previstos e de acordo 
com as normas de segurança, tais como: 

- Mangotes e tubulações; 
- Bombas de transferência e de retorno da água drenada; 
- Sistema de preparo e dosagem de polímero; 
- Bombas submersíveis para lodo; 
- Fornecimento cabos elétricos; 
- Caixa para recebimento da água drenada dos bags para serem recalcados de 

volta ao sistema; 
- Fornecimento de todos EPIs, EPCs necessários à execução dos serviços, bem 

como garantir sua perfeita utilização, conservação e higienização. 
 
6 - Projetos. 
 
Os projetos preliminar e final do Sistema de Tratamento dos Efluentes da ETA deverão 
ser entregues contendo: 

- Planta geral do sistema; 
- Planta da locação das unidades; 
- Cortes transversais dos detalhes de cada unidade; 
- Detalhamentos necessários; 
- Fluxograma do processo; 
- Projeto elétrico; 
- Projeto de automação; 
- Manual de operação. 

 
7 - Ensaios. 
 
Os ensaios envolvem todos os previstos nas normas técnicas correlatadas 
(ABNT,ASTM,ANSI,ASME e outras), tais como: 

- Exame de documentação técnicas dos materiais aplicados na fabricação; 
- Verificação dimensional dos componentes do sistema; 
- Verificação do funcionamento dos equipamentos mecânicos; 
- Verificação de funcionamento do conjunto; 



 

 

 

- Após o início da operação do sistema deverão ser feitos ensaios para verificação 
dos teores de sólido na geoforma e turbidez do percolado. 
 
8 - Treinamento. 
 
Na partida do sistema devera ser repassado aos técnicos/operadores da ETA todos os 
procedimentos de operação e manutenção de rotina, visando dotá-los dos conhecimentos 
requeridos para funcionamento perfeito do sistema. Também devera ser entregue o 
manual de operação e manutenção do sistema. 
 
Para que a geoforma mantenha suas características é necessário à aplicação correta, 
respeitando as etapas necessárias para execução do projeto dispostas a seguir: 
 
- CONTENÇÃO;                                    
- DESAGUE; 
- DESIDRATAÇÃO; 
- CONSOLIDAÇÃO. 
 
Escopo do projeto  
 
Dados:  
• Decantadores: Total de 01, são feitos descartes em 09 (nove) tubos de 3” a cada 12 
(doze) horas de 08 (oito) segundos.  
• Filtros: total de 03, são lavados a cada 24 h, com vazão de descarte em torno de 60 m³ 
total.  
• Área disponível de 12,00m x 20,00 m para execução de base para geoformas.  
• Diâmetro de saída de lavagem dos filtros é de 200 mm, dos Decantadores são 150.  
• A voltagem da ETA é de 380v trifásica.  
 
Escopo do projeto 
 
 Para o atendimento do objetivo do projeto, será necessário:  
• A preparação do berço para acomodar 03 geoformas medindo cada uma 6,00 m de 
largura x 10,00 m de comprimento. 
• A preparação de uma bacia para recepção e equalização do lodo a ser preparada em 
local a ser designado dentro da área da ETA com a função de homogeneizar o lodo 
proveniente dos decantadores e filtros.  
• Interceptar a atual rede que recebe o lodo de lavagens e construir outra do mesmo 
diâmetro direcionando para a bacia de equalização;  
• Instalar uma bomba submersa na bacia de equalização com capacidade para 60 m³/hora 
e criar uma rede adutora de lodo por tubulação de 3” e fazer chegar até à zona do berço 
das geoformas;  
• Implantar próximo ao berço das geoformas um sistema composto por 01 (um) tanque de 
solubilização de polímero com capacidade de 3 m³, dotado de agitador, bomba helicoidal 
de injeção de polímero e painel de comandos,  



 

 

 

• Conectar, por mangote, a bomba de injeção de polímero em um floculador hidráulico de 
3” e, da saída deste, também por mangote, interceptar e conectar na rede adutora de 
lodo;  
• Instalar painel de comandos para acionamento de todos os equipamentos, inclusive, 
controles de vazão;  
• Criar em uma das laterais do berço das geoformas uma caixa receptora do percolado e, 
a partir desta implantar rede hidráulica para direcionamento do líquido captado.  
 
Com base nesse escopo compromete-se:  
 
A) A CONTRATADA A FORNECER OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:  
 
1. Projeto para implantação do sistema de captação de lodo, com especificações, plantas, 
descritivos e manuais de operação;  
 
2. Fornecimento de Geomembrana de impermeabilização (1,00 mm) na bacia de 
contenção e equalização de lodo e, no berço de geoformas, geomembrana de 1,00 mm 
em quantidade necessárias para cobrir o berço das geoformas e bacia de equalização de 
lodo;  
 
3. Sistema de solubilização de polímero, composto por tanque de solubilização, 
moto/agitador e, bomba de injeção, painel de comandos e controlador de vazão;  
 
4. Floculador hidráulico de 3” para mistura de lodo e solução de polímero;  
 
5. Bomba submersa para sucção de lodo com capacidade para 60 m³/hora;  
 
6. Rede hidráulica de 3” para adução de lodo e liquido percolado; 
  
7. 03 Geoformas medindo cada uma 6,00 m de largura x 10,00 m de comprimento, com 
capacidade de enchimento elevada a 2,10 m de altura  
 
8. Bomba de sucção e recalque do líquido percolado das geoformas;  
 
B) A CONTRATADA SE COMPROMETE AINDA A:  
 
1. Planejar, orientar, coordenar e fiscalizar a adequação da área para a formação do 
berço de geoformas;  
 
2. Impermeabilização do berço das geoformas;  
 
3. Planejar, orientar, coordenar e fiscalizar a adequação da área para a formação da bacia 
de equalização;  
 
4. Impermeabilização da bacia de equalização do lodo, incluindo soldagens da 
geomembrana; 



 

 

 

 
5. Montagens e instalação de todos os equipamentos, instalação de redes hidráulicas e 
elétricas necessárias para a operação do sistema;  
 
6. Startar o sistema, dar treinamentos e acompanhar o desenvolvimento operacional do 
sistema nos primeiros 07 (sete) dias após o início de funcionamento do sistema;  
 
7. Fornecimento de alimentação, hospedagem, transportes e EPIs de seus funcionários 
envolvidos no projeto;  
 
C) COMPETE À CONTRATANTE:  
 
1. Execução de Terraplanagem - adequação de áreas para formação do berço das 
geoformas;  
 
2. Execução de Terraplanagem - formação da bacia para equalização do lodo;  
 
3. Fornecimento de Brita n. 2; 
 
4. Fornecimento de água e energia elétrica para as atividades;  
 
5. Fechamento e calçamento da área destinada à bacia de equalização de lodo;  
 
6. Abertura das valas necessárias à implantação das redes hidráulicas; 
 
7. Casa de Química – construir ou disponibilizar local coberto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 
ANEXO II 

“ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS” 

(MODELO PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021 



 

 

 

 
ANEXO–II - Orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços.  

(MODELO PROPOSTA DE PREÇOS) 
 
                                  
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para construção do sistema de 
captação de lodo gerado pela lavagem dos decantadores e lavagem de filtros da ETA-I – 
Morro dos Conventos. 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 60 Dias. 
 
DATA: Março de 2021. 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021.  
 

 
Pelo presente a empresa …................................ , CNPJ 
....................................,estabelecida na Rua ................................. 
CEP ..............., em..........................-......,abaixo assinada por seu representante legal, 
concorda plenamente com os termos referente a Tomada de Preço Nº 01/2021, bem 
como compromete-se fornecer na forma propostas durante o certame e ratificada na 
tabela abaixo, e atendendo plenamente as condições do edital e seus anexos, inclusive 
quanto a data de execução estipulada pela administração durante o período de vigência. 
 
 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

01 

Construção do sistema de 
captação de lodo gerado pela 
lavagem dos decantadores e 
lavagem de filtros da ETA e as 
eventuais necessidades técnicas 
que possam surgir em seu objetivo 
– para ETA-I – Morro dos 
Conventos. 

Ser. 01 R$ 301.580,00  R$ 301.580,00  

    
TOTAL 
GERAL 

R$ 301.580,00  

 
Valor total por extenso: R$........ (...........) 
 
Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de 
todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as 
condições constantes do Edital e seus anexos.  
Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os 
custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, 
material, etc.).  
 
Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados do aceite da 
proposta  



 

 

 

Garantia: (não inferior a 18 meses). 
Prazo de execução: Até 31/12/2021.  
Local de execução: ETA-I, localizada na Rodovia Valmiro Manoel Gonçalves, S/N. 
 
 
 
 

DADOS DA EMPRESA 
Razão Social: ____________________________________________________________  
CNPJ:___________________________________________________________________  
Endereço:________________________________________________________________  
Cidade:_______________________CEP: 
__________________________UF_____________  
Telefone: ____________________Fax:___________________E-mail:________________  
Banco:_____________ Agência:_______________C/C: __________________________  
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL  
Nome: 
_____________________________________________________________________  
RG: 
___________________________________C.P.F._______________________________  
Telefones:________________________________E-mail:__________________________  
 
 
 
___________________________________________________________________  
(Local e data)  
 
___________________________________________________________________  
(Carimbo e assinatura do responsável)  
(Em papel timbrado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 

 
ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(MODELO)   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021 

 



 

 

 

 
 

ANEXO III 
 

(MODELO) - CARTA DE CREDENCIAMENTO  
 

À  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Araranguá(SAMAE)  
Rua Expedicionário Iracy Luchina, nº 711 - Araranguá – Santa Catarina  
Ref. Tomada de Preços n° 01/2021.  
Prezados Senhores:  
Pela presente fica credenciada(o) o(a) Senhor(a) _______nome________ , (qualificação e 
residência completa), portador(a) da Carteira de Identidade n° _______, expedida em  
__/___/_____ pelo órgão _________, para representar o Sr.(a) (nome, endereço e CPF) 
na Licitação modalidade Tomada de Preços n° 01/2021 a ser realizada nesta data, 
podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive prestar 
esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor recursos, assinar atas e outros 
documentos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos.  
_______(cidade)_______, _(dia)__de ____(mês)____de 2021.  
Atenciosamente,  
______________________________________  
Nome completo do emitente  
N° da carteira de Identidade e Órgão Emissor  
OBS:- A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO 
ASSINADA PELO PROPONENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 
ANEXO IV 

 “DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO” 
(M O D E L O) 
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ANEXO IV 
 
(M O D E L O) - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO  
   
Pela presente, declaramos sob as penas das Leis Federais nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que a empresa _______________ cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação para a Tomada de Preços nº ____/2021, cujo objeto é 
___________________________________________.  
______________, _____ de ______________ de 2.021.  
_____________________________________________  
(assinatura)  
(nome do representante legal da empresa proponente)  
RG:  
OBS:- Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante e ser 
apresentado juntamente com o credenciamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 
 

 
ANEXO V 

“DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO” 
“MODELO” 
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ANEXO V 
 
 

(M O D E L O) - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 
 

                        A empresa 
_____________________________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº ______._________._________/____________-______, por 
intermédio de seu representante legal:  
Sr(a): 
_______________________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº 
________________________________________________, e do CPF n.º 
_________._________._________-______,  
 

Para fins de participação, no Edital de TOMADA DE PREÇO nº 01/2021. 
  
DECLARA para todos os fins de direito, que a empresa não foi declarada inidônea em 
nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, nem está suspensa de participar 
de licitação no MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC, nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, 
da Lei Federal Nº 8.666/93, e se compromete a informar, a superveniência de decisório 
que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do 
contrato.  
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  
 
______________________________, ______ de ___________________ de 2021.  
 
 
 
                           _______________________________________________  

(Assinatura do Responsável Legal e Carimbo da Empresa) 
RG nº __.______.______ SSP/____ e CPF nº ______.______.______-____ 

 
 
 
 
 
 
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante e anexado ao 
envelope A- DOCUMENTOS. 
 
 
 



 

 

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

 
ANEXO VI 

“DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988” 

“MODELO” 
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ANEXO VI 

 
 
MODELO - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
 
Aempresa________________________________________________________________
___, inscrita no CNPJ sob o nº ______._________._________/____________-______, 
por intermédio de seu representante legal: 
Sr(a):________________________________________________________, portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ________________________________________________,  
e do CPF n.º _________._________._________-______;  
 
Para fins de participação, no Edital de TOMADA DE PREÇO nº 01/2021, em 
cumprimento com o que determina o Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93.  
 
DECLARA, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal c/c art. 27, V, 
da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n° 9.854, de 27 de 
Outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos.  
 
RESSALVA  

 
 Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 
DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme 
disposto neste Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente 
declaração.  
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  
 
___________________________, ______ de ______________________ de 2021.  
 
 
                         _______________________________________________  

(Assinatura do Responsável Legal e Carimbo da Empresa) 
RG nº __.______.______ SSP/____ e CPF nº ______.______.______-____ 

 
 
 
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante e ANEXADO 
AO ENVELOPE A – DOCUMENTOS 
 



 

 

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 
ANEXO VII 

“DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL” 
“MODELO” 
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ANEXO VII 
 
MODELO - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO 
EDITAL 
  
Eu,........................................ RG:......................................., representante legal da 
empresa ..............................................,CNPJ nº .................................., interessada em 
participar no Processo Licitatório (Tomada de Preços nº ____/2021), do Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Araranguá, DECLARO, sob as penas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, que a empresa acima mencionada cumpre e 
aceita todas as condições do Edital e seus Anexos, referente a Tomada de Preços nº 
......../2021.  
_______, de _______________ de 2.021.  
________________________________  
Nome:  
RG:  
OBS:- Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante e ANEXADO 
AO ENVELOPE A – DOCUMENTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 
ANEXO VIII 

 “DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE” 
(MODELO) 
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ANEXO VIII 
 
(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) 
  
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
Eu, ................................., portador do CPF nº ........................ e RG nº ........................., 
representante legal da empresa ..........................................................................., CNPJ nº 
.................................., DECLARO, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 
vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 
2006.  
______________, de _______________ de 2.021.  
________________________________  
Nome:  
RG:  
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 
LICITANTE E ANEXADO AO ENVELOPE A - DOCUMENTOS BEM COMO SER 
APRESENTADO JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 
 

ANEXO IX  
“DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA” 

(MODELO)  
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ANEXO IX 

 
 

MODELO - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 
 
REF: Edital de licitação nº 09/2021 – Tomada de Preços nº 01/2021.  
OBJETO:  
O abaixo assinado, _____________________________, RG no 
_______________________, na qualidade de responsável legal pela empresa, 
__________________________________________ vem, pela presente, indicar a(s) V. 
S.as, o(s) profissional(is) responsável(is) técnico (s), caso venhamos a vencer a referida 
licitação.  
 
1. Nome do Profissional:  
 
CREA:  
Assinatura:  
 
Declaramos que o profissional de nível superior ou de nível técnico acima relacionado 
pertence ao quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa.  
O referido responsável fará a Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs junto ao 
CREA ou similar registradas no respectivo órgão de classe, no prazo definido no Edital e 
seus anexos, ficando sujeito à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e 
no Edital da presente licitação.  
 
 
Local e Data  
_________________________  
Assinatura:  
Nome do Representante Legal:  
CPF:  
Proponente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 
 

ANEXO X  
 “TERMO DE RENÚNCIA” 

(MODELO)  
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ANEXO-X 
Modelo - Termo de Renúncia 

     (papel timbrado da Empresa) 
 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA                                                    TOMADA DE PREÇO Nr.: 01/2021 - TP 
SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO DE ARARANGUA   Processo Administrativo: 09/2021                                            
CNPJ: 82.568.221/0001-25                                                               Processo de Licitação: 09/2021                                         
RUA EXPEDICIONARIO IRACY LUCHINA, 711                              Data do Processo: 08/03/2021 
C.E.P.: 88.905-446 - ARARANGUA - SC                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
                                                    TERMO DE RENÚNCIA 
 
 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação acima, por seu 
representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Nr. 
8.666/93 de 21 de Junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não 
pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de 
habilitação preliminar, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao 
prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento 
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes 
habilitados. 

 
 

 
 
 
 
............................................................, .......... de ..................................... de ................ 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 

 

 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 
ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO 
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MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2021. 

 
 

TERMO DE CONTRATO que tem como objeto a 
contratação de empresa do ramo para construção do 
sistema de captação de lodo gerado pela lavagem 
dos decantadores e lavagem de filtros da ETA - I – 
Morro dos Conventos, que entre si celebram o SAMAE 
de Araranguá e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
nos termo da Lei Federal nº 8.666/93, alterações e 
demais legislações aplicáveis. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  
PREÂMBULO -  
 
1 - CONTRATANTE: O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – 
SAMAE DE ARARANGUÁ/SC, autarquia municipal criada pela Lei Municipal n.º 425, de 
26 de fevereiro de 1969, posteriormente alterada pela Lei Municipal 1755, de 13 de 
agosto de 1997, pessoa jurídica de direito púbico, com sede na Rua Expedicionário Iracy 
Luchina, n.º 711, bairro Urussanguinha, município de Araranguá/SC, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 82.568.221/0001-25, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, Sr. JAIRO 
DO CANTO COSTA, nomeado por meio do Decreto Municipal n.º 9.597, de 01 de janeiro 
de 2021. 
 
2 - CONTRATADO: A empresa _____________________, com sede na 
______________, nº __, Bairro ________, no Município de ________, Estado de Santa 
Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________, ora denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo(a) Sr. _____________, brasileiro/a, casado/a, ___________, 
residente e domiciliado/a na Rua/AV _______ , nº ____, Bairro _______, ________/____, 
inscrito no CPF nº _____________, sócio gerente. 
 
3 - ADJUDICAÇÃO: O presente Contrato decorre do Processo de Licitação nº 09/2021 -  
Modalidade Tomada de Preço n.º 01/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
DO OBJETO – 
 
1 - Constitui objeto do presente contrato a construção do sistema de captação de lodo 
gerado pela lavagem dos decantadores e lavagem de filtros da ETA - I – Morro dos 
Conventos. Para ser entregue através de empresa do ramo pertinente, obedecendo 
integralmente às especificações e determinações descritas no Edital de Licitação, anexos 
e proposta apresentada. 
 



 

 

 

2 - Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital de 
Licitação nº 09/2021, na modalidade Tomada de Preço nº 01/2021, e seus anexos, a 
proposta da adjudicatária e demais documentos a ela pertinentes, independentemente da 
sua transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
DOS PREÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE - 
 
1 - Dá-se a este Contrato o valor de R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
reais), referente ao preço total do objeto previstos na cláusula segunda, que abrange 
impostos, taxas, fretes, embalagens, carga, descarga, riscos e tributos.  
 
2 – O pagamento será feito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após execução dos 
serviços contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura eletrônica ao SAMAE, 
devidamente atestada pela fiscalização desta autarquia, dando conta do cumprimento de 
todas as exigências contratuais.  
 
3 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência 
contratual. 
 
4 - A liberação do pagamento ficará condicionada a verificação da situação da licitante 
vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
5 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.  
 
6 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura 
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta 
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.  
 
7 - A Fiscalização do SAMAE somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota 
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições 
pactuadas.  
 
8 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, 
a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus ao SAMAE. 
 
9 - Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do SAMAE, o valor devido será 
atualizado pela Taxa Referencial (TR), ou índice oficial que venha a substituí-la, a ser 
calculado “pro rata die”, desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o 



 

 

 

Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo pagamento, de acordo com a seguinte 
fórmula: 
 
EM = [(1 + I/100)n/30 x VP], 
Onde: 
EM = encargos moratórios; 
I = índice escolhido pelo SAMAE; 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a efetivação deste, e 
VP = valor da parcela (Nota Fiscal ou Fatura) a ser paga. 
 
10 - Nos termos da Lei nº 10.192/2001, é nulo de pleno direito qualquer estipulação de 
reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 (um) ano, periodicidade esta 
que é contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a 
que essa se referir.  
 
11 - No caso da presente licitação, a aplicação do reajuste far-se-á, depois de decorrido 
doze meses da data da elaboração das propostas, o critério de reajuste será a variação 
do INCC/FGV. 
 
12 - Condições para Aplicação de Reajuste:  
 
13 - Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos em consequência 
de suas variações.  
 
14 - Havendo atraso ou antecipação na execução dos serviços em relação ao prazo 
previsto, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da Contratada, o 
reajuste obedecerá às condições seguintes:  
I. Não será aplicado reajuste sobre as parcelas dos serviços que estiverem em atraso em 
relação à data prevista para a concessão/aplicação do reajuste, observado o prazo 
previsto para conclusão. Para o restante será concedido o reajustamento previsto.  
 
II. Quando houver antecipação dos serviços em relação ao prazo previsto, o reajuste será 
aplicado somente sobre o saldo remanescente a ser executado. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER ÀS DESPESAS - 
 
1 - Os pagamentos devidos em razão dos fornecimentos são decorrentes das seguintes 
fontes de recursos: 
 
Órgão – 18 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Unidade – 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Função – 17 – Saneamento  
Subfunção – 512 – Saneamento Básico Urbano 



 

 

 

Programa – 53 – Captação, Tratamento e Distribuição de Água  
Recurso – 178 - Recursos Próprios 
Elemento – 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 
Projeto – 1.015 – Construir e Ampliar as Estações de Tratamento e Reservatórios de 
Água do Município de Araranguá 
 
CLAUSULA QUINTA: 
DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – 
 
1 - O prazo máximo para a execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias e a vigência do 
contrato será até 31/12/2021, ambos contados a partir da data de assinatura deste 
instrumento. 
 
2 - A prorrogação dos prazos descritos o subitem acima só será admitida por motivo de 
caso fortuito, força maior ou necessidade da administração. 

3 - O objeto deverá ser entregue diretamente na ETA-I – Morro dos Conventos, situada à 
Rodovia Valmiro Manoel Gonçalves, S/N – Balneário Morro dos Conventos.  

4 - O objeto será recebido e conferido pelo departamento de engenharia do Samae. 

5 - O prazo de garantia do objeto passa a correr da data da emissão da nota fiscal, sendo 
que a garantia não poderá ser inferior a 18 meses contra defeitos de fabricação e 
degradação por efeito da incidência de raios UV. 

6 - O Transporte e o descarregamento no local determinado pelo SAMAE é de 
integralmente responsabilidade da Contratada, devendo disponibilizar pessoal suficiente 
e com os EPI´s compatíveis com material/equipamento a ser descarregado, em 
conformidade com a legislação de segurança do trabalho vigente. Estas operações 
devem ser realizadas de maneira que preserve a integridade física do 
material/equipamento; sendo que para o descarregamento de unidades que não possam 
ser descarregadas manualmente, a contratada deverá obrigatoriamente dispor, no 
momento do descarregamento, de todos os equipamentos necessários à execução deste 
procedimento (guindaste, munck, empilhadeira, etc.), todos os impostos incidentes 
deverão estar inclusos no valor total, para fornecimento do objeto deste contrato.  
 
CLAUSULA SEXTA: 
DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO  
 
1 – A Fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade do 
Corpo Técnico do SAMAE DE ARARANGUÁ, ou por meio de empresa especializada, 
indicada para a finalidade, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão 
sendo cumpridos os termos do contrato, as especificações e demais requisitos, bem como 
autorizar os pagamentos de faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, 



 

 

 

solucionar problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem 
necessários para fiel execução dos serviços contratados. 
 
2 – A Fiscalização se efetivará no local da execução do serviços. 
 
3 – A Fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo e será 
exercido no interesse exclusivo do SAMAE e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade. 
 
4 – O documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e 
assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços será o LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS, onde tanto a Contratada quanto à Fiscalização deverão proceder às 
anotações, visando à comprovação real do andamento dos serviços e execução dos 
termos do contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados, por ambas 
as partes. 
 
5 – A Fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada, ou 
de seus contratados no interesse dos serviços, assim como aceitar a substituição dos 
integrantes da equipe técnica contratada, através de solicitação por escrito da mesma. 
 
6 – Concluídos os serviços, e estando em perfeitas condições, serão recebidos 
provisoriamente pela Fiscalização, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório. 
 
7 – A Contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, em perfeitas 
condições de conservação e funcionamento, até ser lavrado o Termo de Recebimento 
Provisório. 
 
8 – Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de 
correção das anormalidades, porventura verificadas, forem executadas e aceitas pela 
Fiscalização, e comprovado o pagamento de contribuição devida à Previdência Social 
relativa ao período de execução do serviço, será lavrado o “Termo de Recebimento 
Definitivo”. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
DA GARANTIA AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO  
 
1 - Para garantia do fiel cumprimento do contrato a ser firmado, a Licitante vencedora 
deverá, por ocasião da assinatura, prestar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do 
valor total do contrato, com fundamento no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações.  
 
2 - A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela 
contratada referente à:  



 

 

 

a) Prejuízos ou danos causados a CONTRATANTE;  
b) Prejuízos ou danos causados a terceiros pela contratada;  
c) Toda e qualquer multa contratual;  
d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas 
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-
transporte, vales-refeição, verbas rescisórias etc.  
 
3 - Demais obrigações não cumpridas pela contratada em relação ao presente contrato 
previstas no ordenamento jurídico do país.  
 
4 - A garantia poderá ser em caução em dinheiro ou seguro garantia ou fiança bancária.  
 
5 - A garantia deverá ser apresentada até a data da assinatura do contrato.  
 
6 - A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do 
contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, mediante solicitação por 
escrito. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
 
1 - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no 
presente e edital e seus anexo.  
 
2 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários.  
 
3 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto e de terceiros, causados por seus funcionários em virtude da execução 
dos serviços.  
 
4 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes 
aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm 
nenhum vínculo empregatício com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 
 
5 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao SAMAE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  
 
6 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na 
licitação.  
 
7 – O SAMAE Não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 
outros.  



 

 

 

8 – Mesmo os serviços sub-contratados pela licitante vencedora serão de sua inteira 
responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa 
contratado para ressarcimento do dano causado.  
 
9 – Facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços, que serão feitos por 
Técnicos do SAMAE ou por empresa especializada, indicados para a finalidade, 
fornecendo as informações e demais elementos necessários. 
 
10 – Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do serviço de forma 
discriminada. 
 
11 - A licitante vencedora responsabilizar-se-á integral e isoladamente, cível e 
criminalmente, por todos e quaisquer danos causados a terceiros, a integrantes da 
Autarquia, e a empregados e/ou prepostos seus, bem assim por todos e quaisquer danos 
pelos mesmos sofridos em razão de ação ou omissão sua na prestação dos serviços, 
garantindo ao SAMAE direito regressivo por tudo o que acaso tenha que despender em 
sendo isolada ou solidariamente responsabilizado, incluindo honorários periciais e 
advocatícios, e custas processuais. 
 
12 - Responsabilizar-se-á ainda a proponente contratada, isolada ou integralmente, por 
todos os encargos trabalhistas, fundiários e previdenciários, cíveis e criminais decorrentes 
dos contratos de trabalho e/ou cíveis que firmar para a consecução dos serviços em tela, 
assim como pelo estrito respeito às normas de saúde, higiene e segurança aplicáveis aos 
casos, de tal sorte a nada ser carreado pelo Samae, ao qual por cautela, em qualquer 
caso, é assegurado direito regressivo na forma do item anterior. 
 
CLÁUSULA NONA: 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
1 – O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, após a assinatura do contrato, 
compromete-se a:  
 
1.1 - Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de 
execução dos serviços.  
 
2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.  
 
3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  
 
4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas 
condições e preços pactuados.  
 
5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.  
 



 

 

 

6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais.  
 
7 - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento 
definitivo dos serviços, mediante vistoria detalhada realizada pelo responsável designado 
pela Autarquia, nos termos da lei 8.666/93 em seu artigo 73, inciso I. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
DOS PRAZOS 
 
1 – Após a homologação e adjudicação do objeto deste Edital, o licitante vencedor será 
convocado para assinar o instrumento contratual no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de convocação.  
 
2 – Adjudicado o objeto da presente licitação o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato até 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 
da Lei nº 8.666/93.  
 
3 – O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, poderá quando o convocado não 
assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, 
ou revogar a licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
DA ENTREGA DO SERVIÇO: 
 
1 – Concluído os serviços, serão provisoriamente recebidos pelo SAMAE, mediante a 
expedição do Termo Provisório de Recebimento, e, decorridos 90 (noventa) dias da data 
deste recebimento provisório, verificada a qualidade, a inexistência de defeitos, a plena 
conformidade com o reivindicado e proposto, e a quitação de todas as obrigações 
pecuniárias decorrentes da mesma, pela licitante contratada, será expedido o Termo 
Definitivo de Recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
DO CONTRATO 
 
1 – Será firmado contrato com a licitante vencedora, conforme minuta em anexo, que terá 
suas cláusulas e condições reguladas pela Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com as 
alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 08/06/94, 9.032, de 28/04/95, 9.648, de 
27/05/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
2 – Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora, que tenham servido de base para o julgamento desta Tomada de Preço, bem 



 

 

 

como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de 
transcrição. 
 
3 - Do contrato a ser assinado com o vencedor desta licitação constarão cláusulas 
necessárias, previstas no Art.55 e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma 
determinada nos Art. 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
4 - A Administração se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
executados em desacordo com o contratado. Responsabilizando-se a contratada pela 
demolição e conseqüente restituição de qualquer porção do serviço realizado em 
desacordo com o pactuado, bem como, a devida retirada e substituição do material 
inadequado ou de má qualidade sem qualquer indenização ou prorrogação de prazo.  
 
5 - A Empresa que vier a ser contratada deverá utilizar pessoal por ela contratada, 
respondendo integralmente e exclusivamente pelas Obrigações Tributárias, Fiscais, 
Trabalhistas, Previdenciárias e Acidentes de Trabalho, bem como perante terceiros 
decorrentes da contratação. 
 
6 - Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e 
qualificação compatíveis com a obrigação assumida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
DA MEDIÇÃO E FATURAMENTO 
 
1 – DA MEDIÇÃO 
 
1.1 - A Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços. 
 
1.2 - O fechamento da execução dos serviços deverá ser efetivado pelo Responsável 
Técnico. 
 
1.3 - Somente depois do “de acordo” da Fiscalização é que a Contratada poderá emitir 
a Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços. 
 
2 – DO FATURAMENTO. 
 
2.1 - Após a Fiscalização atestar a execução do objeto, a Contratada ingressará, 
obrigatoriamente, com a Nota Fiscal ou Fatura e demais documentação requerida neste 
Edital, no setor de compras do SAMAE, situado na Rua Exp. Iracy Luchina, nº 711 - 
Urussanguinha. 
 
2.2 - Nas Notas Fiscais ou Fatura, emitidas em formulário da Contratada, deverão 
constar, obrigatoriamente, o número da licitação/contrato, o objeto contratado, o período 
de execução dos serviços medidos, a discriminação dos valores da mão-de-obra, dos 



 

 

 

equipamentos e dos materiais empregados, bem como os valores das retenções na fonte 
para o ISSQN, para a Previdência Social. 
 
2.3 - Todos os processos de pagamento, para efeitos de fiscalização, deverão ser 
acompanhados de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência (GFIP) dos empregados contratados para 
execução do Objeto deste Edital, conforme determina a Legislação Previdenciária.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
DA FATURA DE SERVIÇOS 
 
1 - A Nota Fiscal ou Fatura referir-se-á ao somatório das quantidades medidas no mês, 
dadas como certas pela Fiscalização, multiplicadas pelos seus valores unitários 
contratados através desta Licitação. 
 
2 - A Contratada fica responsável, perante os órgãos fiscalizadores, de que o preço dos 
materiais e equipamentos empregados, constantes na Nota Fiscal ou Fatura, 
discriminados quando da contratação, não são superiores aos preços de aquisição ou 
locação dos mesmos, conforme a Legislação Previdenciária, devendo ser mantidos em 
seu poder os respectivos comprovantes, para fins de fiscalização da Secretaria da 
Receita Previdenciária (SRP). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
1 - A execução de serviço, deve ser realizado conforme termo de referência (Anexo I) e 
demais especificações descritas no presente Edital.  
 
2 - Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:  
 
3 - Atender as condições estabelecidas pela legislação ambiental e demais normas 
pertinentes em vigor, referentes à execução dos serviços. 
  
4 - Comunicar ao SAMAE de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência relacionada à 
execução dos serviços;  
 
5 - Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado pelo SAMAE, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  
 
6 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica quanto aos acidentes de trabalho em que forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;  
 



 

 

 

7 - Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da categoria, bem como 
adicionais de insalubridade e adicional noturno e demais encargos e benefícios aos seus 
empregados;  
 
8 - Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus empregados 
e da empresa, como também, tributos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos que 
incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados uma vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o SAMAE;  
 
9 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas durante a execução do 
contrato todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas neste processo;  
 
10 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SAMAE ou a terceiros 
decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, quando da execução dos 
serviços;  
 
11 - Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória intentada por seus 
empregados contra a Contratante, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregadora, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
DA INEXECUÇÃO, DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
1 – A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58, II e 77 a 80, 
seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666, de 21/6/93, com as alterações decorrentes das 
Leis nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
2 – A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos da 
Lei nº 8.666 de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 08/06/94, 
9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
3 – Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de 
início e conclusão, somente serão justificáveis quando amparados nas hipóteses do § 1º 
do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
DAS PENALIDADES 
 
1 – Em consonância com o estabelecido nos artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 
21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 
9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99, a licitante vencedora que descumprir as 
condições deste Edital ficará sujeita às penalidades delineadas nos dispositivos 
retromecnionados, mediante publicação no órgão de imprensa oficial do SAMAE. 
 



 

 

 

2 – As penalidades contratuais serão: advertência, multa, rescisão do contrato, 
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar. 
 
3 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, erros de execução, mora na 
execução dos serviços, o SAMAE aplicará, garantida a prévia defesa, à LICITANTE 
VENCEDORA, as seguintes sanções: 
 
I. advertência; 
II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total; 
III. multa de 2% (dois por cento) do valor da etapa do Contrato por dia, limitado a 10 (dez) 
dias, no caso de atraso na execução, não ultrapassando de 10% (dez por cento); 
IV - rescisão unilateral do Contrato, na hipótese de ocorrer: 
a) o previsto no inciso II; 
b) a extrapolação dos 10 (dez) dias previstos no inciso III, sem prejuízo do pagamento das 
respectivas multas; 
c) o inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas. 
V - Pela rescisão do Contrato, por iniciativa do CONTRATADO, sem justa causa, multa de 
20% (vinte por cento) do valor total atualizado do Contrato, sem prejuízo do pagamento 
de outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a 
rescisão ocasionar ao CONTRATANTE; 
VI – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
VII -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. 
 
4 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, o CONTRATADO será notificado 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da notificação. 
 
5 - A multa, aplicada após regular processo administrativo será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 
6 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços 
advirem de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
7 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 
autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 
 
8 - A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva. 
 



 

 

 

9 – Na hipótese de não correção pela Contratada, de anormalidade verificada nos 
serviços pela Fiscalização e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, o SAMAE 
DE ARARANGUÁ descontará da caução contratual a importância correspondente àqueles 
serviços, cuja execução providenciará. 
 
10 – A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Araranguá será 
declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e considerando as 
circunstâncias e o interesse deste Município e não poderá ter prazo superior a dois anos. 
 
11 – A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Serviço Público será em 
função da natureza e gravidade da falta cometida, de faltas e penalidades anteriormente 
aplicadas, ou em caso de reincidência. 
 
12 – A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e 
responsáveis técnicos. 
 
13 – Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhes couberem, o 
SAMAE recorrerá às garantias constituídas, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe 
tenha acarretado a Contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e 
promover a cobrança judicial, por perdas e danos. 
 
14 - A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Município de Araranguá. 
 
15 - As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
16 - A título exemplificativo, são consideradas situações caracterizadoras de 
descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais: 
a) Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista 
em contrato ou instrumento equivalente; 
b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou 
de suas parcelas; 
c) Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 
comunicação ao SAMAE; 
d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para 
o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 
e) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
f) Prestação de serviço de baixa qualidade; 
g) Demais situações que causem prejuízos à Administração. 
 



 

 

 

17 – A licitante vencedora que descumprir as condições deste Edital ficará sujeita às 
penalidades delineadas nos dispositivos retromecnionados, mediante publicação no órgão 
de imprensa oficial do SAMAE de Araranguá. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO  
 
1 – A Fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade do 
Corpo Técnico do SAMAE DE ARARANGUÁ, ou por meio de empresa especializada, 
indicada para a finalidade, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão 
sendo cumpridos os termos do contrato, as especificações e demais requisitos, bem como 
autorizar os pagamentos de faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, 
solucionar problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem 
necessários para fiel execução dos serviços contratados. 
 
2 – A Fiscalização se efetivará no local da execução do serviços. 
 
3 – A Fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo e será 
exercido no interesse exclusivo do SAMAE e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade. 
 
4 – O documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e 
assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços será o LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS, onde tanto a Contratada quanto à Fiscalização deverão proceder às 
anotações, visando à comprovação real do andamento dos serviços e execução dos 
termos do contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados, por ambas 
as partes. 
 
5 – A Fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada, ou 
de seus contratados no interesse dos serviços, assim como aceitar a substituição dos 
integrantes da equipe técnica contratada, através de solicitação por escrito da mesma. 
 
6 – Concluídos os serviços, e estando em perfeitas condições, serão recebidos 
provisoriamente pela Fiscalização, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório. 
 
7 – A Contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, em perfeitas 
condições de conservação e funcionamento, até ser lavrado o Termo de Recebimento 
Provisório. 
 
8 – Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de 
correção das anormalidades, porventura verificadas, forem executadas e aceitas pela 
Fiscalização, e comprovado o pagamento de contribuição devida à Previdência Social 



 

 

 

relativa ao período de execução do serviço, será lavrado o “Termo de Recebimento 
Definitivo”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA - 
 
1 - O Presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 
parte, sendo tais atos causa suficiente para rescisão. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
 DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

1 - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
DISPOSIÇÕES FINAIS - 
 
1 - Os casos omissos no Presente Contrato serão vigorados pelos princípios do Direito 
Administrativo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 
FORO - 
 
1 - O Foro do presente Contrato será o da Comarca de Araranguá, Santa Catarina, 
excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 
(três) vias, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes 
que a tudo assistiram. 

Araranguá/SC, xx de xxxxxxx de 2021.                     
                                                                         

  ____________________                               ___________________ 
   C O N T R A T A D O                                     C O N T R A T A N T E 
 
Testemunhas:_______________________________ 
                       Nome: 
                       CPF: 
                       _______________________________ 
                       Nome: 
                       CPF: 


