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ESTADO DE SANTA CATARINA 
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ 

AUTARQUIA MUNICIPAL 
SETOR DE COMPRAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO 

compras.samae@contato.net 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 25/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 

 
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 do Procedimento Licitatório n.º 25/2021, modalidade Pregão 
Presencial n.º 18/2021, do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM; que possui como escopo à 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de eletricista na 
manutenção preventiva, corretiva e reparos nos sistemas elétricos do Samae de 
Araranguá. O presente Procedimento Licitatório será processado e julgado consoante a 
Lei Federal 10.520/2002 de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006 e 
alterações, Lei Complementar 147/2014 de 07/08/2014, Decreto Municipal nº. 2.676/2005 
de 19 de Maio de 2005, Lei Complementar Municipal n° 310/2021 de 19/03/2021, 
subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993 e demais legislações aplicáveis.  
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem: 
 

 
I) RECEBIMENTO DO ENVELOPE DE PROPOSTA E DO ENVELOPE 

DE HABILITAÇÃO – Serão recebidos até as 15h00min, do dia 18 de novembro de 2021, 
no Setor de Protocolo Geral do SAMAE, com sede na Rua Expedicionário Iracy Luchina, 
711, bairro Urussanguinha, deste Município;  

 
II) LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - Até as 18h00min, do dia 

12 de novembro de 2021;  
 
III) INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Às 15h00min, do dia 18 de novembro 

de 2021.  
 
As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas pelo Setor 

de Licitações, nos seguintes endereços: 
 
• Telefone: 48 3524.0837 – ramal 226; 
• E-mail: compras.samae@contato.net; 
• Endereço: Rua Expedicionário Iracy Luchina nº 711, Urussanguinha, 

Araranguá-SC – Setor de Compras e Licitações. 
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Não serão aceitas e nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas 
após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, 
endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do Pregão. 
 
- Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter publico que 
impeça a realização desta sessão na data acima marcada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independente de nova 
comunicação, salvo que ocorra algum fato que impeça de assim ser procedido, o que será 
constado em Ata e devidamente justificado pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio. 
 
- O procedimento licitatório é previsto em lei. A sessão de abertura da licitação é um ato 
publico e oficial, onde os participantes devem respeitar e cumprir as clausula previstas 
neste edital. O não cumprimento de qualquer um desses requisitos acarretará na 
desclassificação e/ ou inabilitação da participante ou no não credenciamento do 
representante. 
 
ATENÇÃO: Somente será permitida entrada na sala de licitação de pessoas fazendo 
uso de mascaras de proteção, uma vez que se trata de medida preventiva contra a 
proliferação do Coronavirus. 

 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1 - A presente Licitação tem por objeto à Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de eletricista na manutenção preventiva, corretiva e reparos nos 
sistemas elétricos do Samae de Araranguá, em consonância com as especificações 
constantes no Anexo I – Termo de Referência. 

 
1.2 - Integram o edital, dele fazendo parte como transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: 

 
I – Anexo I - Termo de Referência. 
 
II – Anexo II – Orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços. 
 
III – Anexo – III – Modelo de Carta Credencial. 
 
IV – Anexo – IV - Modelo Declaração de Cumprimento do Disposto no 

Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988. 
 
V- Anexo – V - Modelo Declaração de Fato Impeditivo. 
 
VI – Anexo VI - Modelo Declaração de que Atendeu aos Requisitos da 

Habilitação. 
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                 VII - Anexo VII - Modelo Declaração de cumprimento e aceitação das 
condições do Edital.  

 
 VIII - Anexo VIII – Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte. 
 

IX – Anexo – IX – Minuta de Contrato. 
  
2 – 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: 04 – Administração 
Subfunção: 122 – Administração Geral 
Programa: 52 – Atividades Técnicas e Administrativas  
Recurso: 178 – Recursos Ordinários 
Elemento Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 
Projeto/Atividade: 2.067 – Manutenção e Funcionamento das Atividades Técnicas 
do Samae. 
Compl. do Elemento: 3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens 
Imóveis 
 
3 - PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, conforme disposto nos respectivos atos 
constitutivos e que atenderem a todas as exigências, constantes neste Edital e seus 
Anexos; 
 
3.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados:  
 
3.2.1 - Em regime de falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 
judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial;  

3.2.2 - Em dissolução ou em liquidação;  

3.2.3 - Em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  

3.2.4 - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 
municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93;  
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3.2.5 - Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 
7° da Lei n° 10.520/02, e decretos regulamentadores;  
 
3.2.6 - Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de 
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;  
 
3.2.7 - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  
 
3.2.8 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  
 
3.2.9 - Servidores ou funcionários do município donos de empresas fornecedoras deste(s) 
produto(s) ou serviço(s); 
 
3.2.10 - Conselheiros, empregados do SAMAE e qualquer pessoa, física e jurídica, que 
com eles mantenham vínculo empregatício ou de sociedade.  
 
3.2.11 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º 
da Lei nº 8.666/93.  
 
3.3 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante.  

 
3.4 - Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de um 
Licitante.  
 
3.5 - A participação na presente Licitação, implica para a empresa licitante a aceitação 
plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e 
de seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo.  
 
4 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
4.1 - As impugnações, solicitações de esclarecimentos e providências, lançadas em face 
do certame em comento serão recebidas até dois dias úteis anteriores a data limite fixada 
para a realização da sessão pública. 
 
4.1.1 - Será admitido o encaminhamento de impugnação ou recurso administrativo por 
meio de fac-símile ou e-mail, por intermédio de petição escrita dirigida à autoridade 
superior. É obrigatório protocolar no prazo legal o original do documento.  
 
4.2 - Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias, 
após o limite de envio de impugnações. 



 

 

 

6 

4.3 - Em caso de deferimento da impugnação apresentada, será tomada uma das 
seguintes providências: 

 
4.3.1 - Anulação ou revogação do edital; 

 
4.3.2 - Alteração e republicação do edital, envio de propostas, reabertura de prazo e 
alteração da data da sessão pública do pregão; 

 
4.3.3 - Alteração do edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da 
sessão pública do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha 
afetado a formulação das propostas. 
 
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A”  
 
5.1 - A proposta deverá ser protocolada no serviço de protocolo do SAMAE de Araranguá, 
em envelope lacrado, até o horário e data definido no preâmbulo do edital, contendo em 
sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO   
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº– PREGÃO PRESENCIAL  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:  
CNPJ:  
FONE / FAX / E-MAIL: 

 
5.2 - 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.  
 
5.2.1 - A proposta apresentada deverá obrigatoriamente, conter:  
 
5.2.1.1 - A especificação do item, 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. 
 
5.2.1.2 - O prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data limite 
para apresentação das propostas neste Pregão;  
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5.2.1.3 - 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;  

5.2.1.4 - Local e data;  

5.2.1.5 - Dados bancários, da empresa proponente:  
- Nome e número do banco;  
- Numero da agência bancária;  
- Número da conta corrente.  
 
5.3 - 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.  

5.4 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa 
devidamente identificado.  
 
5.5 - Na hipótese prevista no subitem 5.4, estando presente o representante legal na sala 
onde estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua 
representatividade por intermédio de procuração com poderes específicos inerentes ao 
presente pregão, à falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal 
fato.  
 
5.6 - Ocorrendo discrepância entre os valores unitários e os respectivos totais, 
prevalecerá valor unitário, para efeito de cálculo do valor total.  
 
5.7 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da(s) licitante(s), não 
lhe(s) assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto.  

5.8 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.  

5.9 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas 
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no 
preâmbulo deste Edital.  

5.10 - O valor global da proposta não poderá ultrapassar o valor de: R$ 100.000,00 
(cem mil reais), sob pena de desclassificação da mesma. 
 
6 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B” 

 
6.1 - Os documentos para habilitação deverão ser protocolados no serviço de protocolo 
do SAMAE de Araranguá, em envelope lacrado, até o horário e data definido no 
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preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 
 

AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO   
ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº– PREGÃO PRESENCIAL  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:  
CNPJ:  
FONE / FAX / E-MAIL: 

 
6.2 - Para efeitos de habilitação no presente certame a(s) licitante(s) deverão apresentar a 
documentação a seguir descrita, 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:  
 
6.3 - Relativos à habilitação jurídica: 
  
6.3.1 - No caso de Microempreendedores Individuais: apresentar Certificado de 
Condição de Microeempreendedor Individual obtido no Portal do Empreendedor – MEI.  
 
6.3.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores;  
 
6.3.3 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores;  
 
6.3.4 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;  
 
6.3.5 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização.  
 
6.3.6 – No caso de Sociedade Cooperativa de Consumo: Ata de fundação e Estatuto 
Social em vigor, com Ata de Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 
como o registro da Organização de Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se 
houver (art. 107, Ca Lei n° 5.764/1971). 
 
6.3.7 – No caso de Agricultor Familiar: Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, 
valida ou ainda, outros documentos definidos pelo órgão ministerial competente. 
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6.4 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  
 
6.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 
(Atualizado);  
 
6.4.2 - Prova de regularidade perante a Seguridade Social – INSS, Fazenda Federal e 
Dívida Ativa da União, mediante certidão emitida expedida pela RFB – Receita Federal 
do Brasil do Estado onde for sediada a empresa;  
 
6.4.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da empresa, ou outra equivalente 
na forma da Lei;  
 
6.4.5 - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela 
Fazenda do Município, do domicilio ou sede da empresa;  
 
6.4.6 - Prova de regularidade relativa ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei;  
 
6.4.7 - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. Comprovação através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou Positiva 
com efeito de Negativa) podendo ser obtida no seguinte endereço eletrônico: 
www.tst.jus.br/certidão.  
 
6.5 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  
 
6.5.1 - 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. 
 
6.6 - Relativos à Qualificação Técnica:  
 
6.6.1 - Prova de Inscrição ou Registro do profissional, junto ao CRT – (Conselho Regional 
de Técnicos) ou CREA (Conselho Regional de Engenharia), bem como Certidão de 
Regularidade, do citado órgão de classe, válida na data da apresentação da proposta; 
 
6.6.2 - Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, 
em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove ter a licitante executado serviços de características semelhantes ao objeto 
licitado. O atestado deverá ser fornecido preferencialmente em papel timbrado, contendo 
razão social, CNPJ, endereço e telefone da pessoa jurídica que emitiu o atestado, data de 

http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o
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emissão e identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo e 
assinatura); 
 
a) O(s) profissional(is) indicado(s) na forma do subitem “6.6.1”, 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 serviço objeto 
desta licitação ou contrato de prestação de serviço com a mesma finalidade, durante a 
vigência contratual. 
 
6.7 – Demais Documentos Como Segue:  
 
6.7.1 - Declaração da proponente da inexistência de superveniência de fato impeditivo 
de habilitação, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, da Lei Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores, de que não foi declarada inidônea pela administração direta 
ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal e nem está suspensa de participar de 
licitação no Município de Araranguá-SC, conforme modelo (ANEXO V deste Edital).  
 
6.7.2 - Declaração de que a proponente está cumprindo com o disposto no inciso XXXIII 
do Art. 7o da Constituição Federal, conforme Art. 27, V, da Lei 8.666/93, conforme modelo 
(ANEXO IV deste Edital);  
 
6.8 - Os comprovantes de regularidade fiscal exigidos deverão apresentar prazo de 
validade até a data limite fixada para a abertura da sessão. Não constando à vigência, 
será considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão.  
 
6.9 - Somente será(ão) autenticado(s) documento(s) mediante a apresentação de seu(s) 
original(is).  
 
6.10 - Se a licitante for matriz, os documentos deverão estar em nome da matriz;  
 
6.11 - Se a licitante for a filial, os documentos deverão estar em nome da filial, salvo 
situação expressa no documento: válidos para matriz e filiais.  
 
6.12 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, entretanto, ficam obrigadas a apresentar toda documentação exigida 
no edital, inclusive, as pertinentes à comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  
 
6.13 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.  



 

 

 

11 

6.14 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na 
decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem 
prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações 
contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável à matéria (advertência, 
multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração e declaração de 
inidoneidade), sendo facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.  
 
7 - SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
 
7.1 - No horário e data definidos no preâmbulo deste edital, o pregoeiro fará a abertura da 
sessão pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, em seqüência: 
 
7.2 - DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME  
 
7.2.1 - Na data marcada para a abertura do presente certame e antes do horário 
estabelecido para a realização da sessão pública do pregão, os representantes das 
interessadas em participar do certame, com poderes gerais de representação, deverão se 
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de 
documentos que os habilitem a participar desta licitação, inclusive com poderes para 
formulação de ofertas e lances verbais, e todos os demais atos relativos ao certame.  
 
7.2.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos 
neste Edital, por sua representada.  
 
7.3 - Para comprovar a condição de representante da licitante, o credenciado entregará 
ao pregoeiro:  
 
7.3.1 - Cópia do documento de identidade de fé pública (será aceito o RG – Carteira de 
Identidade Civil, Carteira Nacional de Habilitação ou documento de identidade expedido 
por órgão de registro profissional);  
 
7.3.1.1 - Se procurador: procuração pública ou particular (acompanhada de cópia 
autenticada do contrato social da empresa), com poderes específicos para representar a 
empresa na licitação em todas as suas fases e todos os demais atos, em nome da 
licitante;  
 
7.3.1.2 - Se dirigente/proprietário: cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata 
de eleição do dirigente da licitante e em caso de dirigente eleito em ato apartado, deverá 
ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição.  
 
7.4 - O licitante deverá apresentar declaração dando ciência que cumpre plenamente os 
requisitos para habilitação, conforme modelo disponível no Anexo VI. É facultato ao 
proponente credenciado manifestar a declaração oralmente. 
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7.4.1 - Caso a empresa licitante não enviar representante devidamente credenciado, 
deverá apresentar a declaração de que trata o item anterior juntamente o envelope A - 
Proposta de Preço.  
 
7.5 - A não entrega das declarações, a entrega das declarações com conteúdo diverso do 
apresentado nos formulários anexos ao presente edital ou sem assinatura, obstará o 
acesso ao certame, impossibilitando a abertura dos envelopes.  
 
7.6 - Somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo 
admitido, para esse feito, um único representante por licitante interessada.  
 
7.7 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma empresa nesta licitação, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes 
representadas.  
 
7.8 - A comprovação de que o interessado não possui poderes específicos para 
representar a licitante no certame, implicará na impossibilidade de participar da fase 
competitiva e manifestar intenção de recurso. 
 
7.9 - Para fins de gozo dos benefícios dispostos pela Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 
8.666/93, os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas, deverão apresentar a 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, no ato do 
credenciamento ou juntamente com envelope - A “PROPOSTA DE PREÇO”, caso não se 
faça representar.  
 
7.9.1 - O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP 
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.  
 
7.9.2 - A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em 
conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, § 4º, VI da 
Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei 
Complementar nº 123/06 às ME/EPP.  
 
7.9.3 - A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo 
art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei 
Complementar nº 123/06, às ME/EPP.  
 
7.9.4 - Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de 
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio 
das atividades de coordenação e supervisão da execução do objeto, e desde que o objeto 
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contratado seja executado obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer 
intermediação ou subcontratação.  
 
7.9.5 - Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos 
representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem 
poderes para efetuar lances ou manifestar intenção de recurso. 
 
7.10 - A fase de credenciamento será encerrada, pelo pregoeiro, quando do início da 
abertura dos envelopes de propostas.  
 
8 - Análise preliminar de aceitabilidade das propostas. 
 
8.1 - O pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto à 
compatibilidade do objeto ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço 
inexequível, determinando diligências caso sejam necessárias, e procederá à 
classificação das propostas para a etapa de lances. 
 
9 - Seleção das propostas para a etapa de lances 
 
9.1 - O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos 
seguintes critérios: 
 
9.2 - Primeiro critério: serão selecionadas a menor proposta e todas as demais que não 
sejam superiores a 10% da menor proposta; 
 
9.3 - Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no critério 
anterior, serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para a 
etapa de lances. 
 
10 - Etapa de lances orais 
 
10.1 - Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores manifestar 
lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de 
maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 
sorteio no caso de empate de preços. 
 
10.2 - Os lances deverão ser formulados por preço lote, em moeda corrente nacional, com 
duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes em relação ao preço do autor. 
 
10.3 - Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como 
estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 
 
10.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desse 
item declinarem da formulação de lances. 
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10.5 - Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. 
 
10.6 - Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº. 123/06 será 
assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
10.7 - Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
 
10.7.1 - Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item 10.7.1 - I, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 10.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no subitem 10.7, será realizado 
sorteio, entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
10.7.2 - Para as situações previstas nos subitem 10.6 a microempresa e empresa de 
pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão. 
 
10.7.3 - Decorrida a etapa de lances, será concedida a prioridade de contratação de 
microempresa e empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual sediadas 
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) superior da menor oferta, a fim 
de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, nos 
termos da Lei Municipal n° 310/2021 de 19/03/2021. 
 
10.7.4 - Para efeitos do Art. 20 da Lei Municipal n° 310/2021, considera-se: 
 
I – local ou municipal: o limite geográfico do município de Araranguá; 
II – regional: o âmbito dos municípios constituintes da Associação dos Municípios do 
Extremo Sul Catarinense – AMESC; 
 
10.7.5 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público. 



 

 

 

15 

10.7.6 - Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta, decidindo motivadamente a respeito. 
 
11 - Habilitação 
 
11.1 - O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante 
que tenha ofertado o menor lance para o item. 
 
11.2 - Os documentos serão rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e serão 
anexados ao processo da licitação. 
 
11.3 - Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o 
proponente será inabilitado, procedendo o pregoeiro à habilitação do segundo proponente 
classificado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes. 
 
11.4 - A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
 
11.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
este apresente alguma restrição. 
 
11.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 5 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para 
regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal. 
 
11.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
em decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei 8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
12 - Recurso 
 
12.1 - Ao final da sessão, após classificados e habilitados os proponentes, o pregoeiro 
questionará aos demais credenciados se desejam manifestar interesse em interpor 
recurso. 
 
12.2 - Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção 
de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro 
deliberar sobre o aceite do recurso. 
 
12.3 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 
direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
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12.4 - O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo 
Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, limitado às 
razões apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser protocolado no Serviço 
de Protocolo SAMAE de Araranguá, dirigido à Autoridade Competente. Os demais 
proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as contra-razões no prazo de 03 
(três) a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade Competente manifestará 
sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
12.5 - Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará encerrada a 
sessão pública do pregão. 
 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
13.1 - As propostas serão julgadas e adjudicadas conforme definido neste edital e seus 
anexos. 
 
13.2 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 
proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação 
do objeto licitado. 
 
13.3 - No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após 
decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado. 
 
13.4 - A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO, DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1 - Após a autoridade competente homologar o resultado da licitação, o adjudicatário 
será convocado para assinar O CONTRATO, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao 
SAMAE de Araranguá. 
 
14.2 - O licitante vencedor deverá manter durante o prazo de vigência do contrato todas 
as condições de habilitação que lhe foram exigidas nesta licitação. 
 
14.3 - A recusa injustificada do licitante primeiro colocado em atender o disposto no 
subitem 14.1, dentro do prazo estabelecido, sujeitará, o licitante à aplicação da 
penalidade de suspensão temporária pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos. 
 
14.4 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e a proposta 
apresentada pelo adjudicatário. 
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14.5 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor 
deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, a partir da data da convocação, 
certidões negativas de débitos contribuições federais a Dívida Ativa da União e Certidão 
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da 
Receita Federal), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões 
negativas de tributos e, estadual e municipal e CNDT, sob pena de a contratação não ser 
concretizada, devendo manter estas certidões atualizadas. 
 
14.6 - Se a documentação anteriormente apresentada para habilitação ou constante do 
cadastro estiver dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da 
apresentação da mesma. 
 
14.7 - O prazo de vigência da presente contratação é de 12 (doze) meses contados da 
data de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1º da Lei 
Federal 8.666/93. 
 
14.8 - O valor a ser contratado é meramente estimativo não cabendo a contratada 
quaisquer direitos caso o mesmo não seja atingido durante a sua vigência, ficando a 
critério da contratante a utilização total ou parcial do valor estimado. 
 
14.9 - A rescisão do Contrato de prestação de serviços poderá ocorrer na forma e 
hipóteses previstas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de 14 
de dezembro de 2006.  
 
14.10 - Da rescisão contratual decorrerá o direito de a contratante, incondicionadamente, 
reter os créditos relativos ao contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em 
face ao cumprimento irregular do avençado, além das demais sanções estabelecidas 
neste edital, no contrato e em lei, para a plena indenização do erário.  
 
14.11 - As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à contratante são as 
previstas na pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006.  
 
14.12 - Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, na forma estabelecida no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993.  
 
14.13 - São partes integrantes do contrato, como se transcritos estivessem, a presente 
licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e 
informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da 
licitação.  
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14.14 - São de responsabilidade da contratada, eventual demanda judicial de qualquer 
natureza, contra ela ajuizada, relacionada ao presente edital e/ou à execução do contrato.  
 
14.15 - A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar 
imediatamente à contratante qualquer alteração que possa comprometer o objeto 
contratado.  
 
14.16 - A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e 
parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais 
ofertados, bem como é responsável por eventuais custos adicionais. 
  
14.17 - As alterações para fins de revisão contratual poderão ser concedidos, desde que 
solicitados oportunamente pela contratada, devendo esta respaldar-se em documentação 
legal de suporte com a respectiva memória de cálculo comprobatória da alteração 
pretendida, quando relativa à revisão por alteração na composição de custos. Também A 
Autarquia poderá solicitar a revisão em caso de redução de valores por conta da política 
de preços praticada nas refinarias.  
 
14.18 - O recebimento do objeto pela FISCALIZAÇÃO se dará em duas etapas: 
  
14.18.1 - Em caráter provisório, após a execução do serviço e conferência, acompanhada 
da assinatura de servidor designado para esse fim, em canhoto de fatura/nota fiscal.  
 
14.18.2 - Definitivamente, ocasião em que será feita a avaliação técnica e a verificação da 
execução do serviço solicitado, que deverá estar perfeitamente executado.  
 
14.18.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita 
execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o 
objeto do contrato, se a qualquer tempo se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
14.19 - O contrato poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.  
 
14.20 - O contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessário até 25% do valor atualizado do contrato, não 
cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização.  
 
15 – DA EXECUÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
15.1 - Realizada a medição pelo licitante, será encaminhado ao SAMAE, que terá 02 
(dois) dias para aprová-la. Juntamente com a medição serão enviados o Termo de 
Constatação dos serviços efetivamente executados, com os registros de horário de início 
e término. 
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15.2 - Para efeito de pagamento, a contratada deverá encaminhar as notas fiscais de 
fatura ao Departamento de Compras e Licitações para sua conferência e posterior 
pagamento pela tesouraria. 
 
15.3 - O número do CNPJ constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido 
na fase de habilitação. 
 
15.4 - O pagamento da prestação dos serviços, objeto da presente licitação será feito em 
favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, 
acompanhados da respectiva Nota Fiscal. 
 
15.5 - O pagamento será realizado até o 10º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços e emissão da Nota Fiscal. 
 
15.6 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação 
válida. 
 
15.7 - Caso os pagamentos não sejam efetuados nos prazos previstos neste Edital, por 
culpa do SAMAE, o valor será atualizado monetariamente a partir daquela data, até a do 
efetivo pagamento, pelo índice oficial de correção monetária adotado pelo Governo 
Federal na época. 
 
15.8 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
15.9 - Junto às Notas Fiscais a CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar 
Certidão Negativa de Débitos dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão 
Negativa de Débito do FGTS e INSS, sem as quais fica impossibilitada a efetiva 
liquidação do pagamento. 
 
15.10 - A prestação dos serviços deve ocorrer durante o período de vigência do contrato, 
de acordo com a necessidade do SAMAE. 
 
15.11 - O prazo para início da execução dos serviços é de até 01 (uma) hora a contar do 
recebimento do chamado do contratante a fim de evitar o comprometimento dos serviços 
públicos prestados pelo SAMAE ao município. 
 
15.12 - Antes do início da prestação dos serviços de que necessitar o setor de engenharia  
entrarão em contato com a contratada para que compareça, no prazo máximo de até 01 
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(uma) hora, no setor de engenharia para receber as informações de local e os defeitos 
percebidos pelo SAMAE e realizar previsão de horas de conclusão dos serviços. 
 
15.13 - Os custos de deslocamento e do ferramental, serão de responsabilidade do 
ganhador da Licitação. 
 
15.14 - O material empregado na manutenção corretiva, reforma de painéis existentes e 
montagem de novos painéis serão fornecidos pelo SAMAE mediante avaliação das 
necessidades técnicas que serão avaliados pela setor de Engenharia. 
 
15.15 - Os serviços serão prestados pela licitante vencedora nos prédios, departamentos, 
estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias 
de esgoto, reservatórios, e demais localidades de responsabilidade do SAMAE no 
município de Araranguá/SC. Esses serviços serão realizados conforme necessidade, 
sendo que a contratada deverá ter disponibilidade para realizar os serviços em qualquer 
dia da semana e qualquer horário. 
 
15.16 - A licitante contratada será responsável pela qualidade dos serviços, ficando 
sujeita à aprovação dos responsáveis técnicos do SAMAE. 
 
15.17 - A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer dano causado por 
negligência, imprudência ou imperícia do Técnico Eletricista, obrigando-se a refazer em 
todo ou em parte os serviços mal realizados, cabendo, igualmente, indenizar os 
prejudicados quando for o caso. 
 
15.18 - Os responsáveis técnicos do SAMAE farão o acompanhamento dos serviços a 
serem executados pelos agentes da licitante contratada com a finalidade de verificar o 
atendimento de todas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, bem como da 
qualidade da execução. 
 
15.19 - Os responsáveis técnicos do SAMAE poderão recusar os serviços, no todo ou em 
parte, cabendo à empresa contratada refazer os serviços, às suas expensas. 
 
15.20 - Na prestação dos serviços, a licitante contratada deverá observar as condições 
mínimas estabelecidas neste Edital, sujeitando-se a fiscalização e orientação dos 
responsáveis técnicos do SAMAE e ao refazimento dos serviços em caso de má 
execução, defeito ou inobservância das especificações e parâmetros. 
 
15.12 - Na prestação dos serviços, o licitante vencedor se compromete a cumprir com 
todas as normas de segurança do trabalho, inclusive fornecendo e obrigando o uso dos 
equipamentos de proteção individual e/ou coletivos que forem necessários. 
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16 – DAS PENALIDADES 
 
16.1 - A licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes desta 
licitação e compromissos em suas propostas, ressalvados os casos fortuitos ou de força 
maiores, devidamente, justificados e comprovados a juízo da administração, aplicar-se-ão 
as seguintes penalidades, em função da natureza e gravidade da falta cometida, 
considerando ainda, as circunstâncias e o interesse do SAMAE: 
a) Advertência; 
b) Multas: 
I - Por realizar a prestação de serviço, conforme Ordem de Serviço, fora do prazo pré-
estabelecido pela contratante e determinados neste termo de referência. Multa de 2 % 
(dois por cento) do valor total do contrato; 
II - Por não possuir as ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos 
serviços definidos neste termo de referência. Multa de 2 % (dois por cento) do valor total 
do contrato, por ocorrência; 
III - Por não atender solicitação de informações da fiscalização do SAMAE, dentro dos 
prazos estipulados. Multa de 1 % (um por cento) do valor total do contrato, por ocorrência; 
IV - Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização do 
SAMAE. Multa de 2 % (dois por cento) do valor total do contrato, por ocorrência; 
V - Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de 
proteção individual ou coletiva, conforme definido neste Termo de referência. Multa de 2% 
(dois por cento) do valor total do contrato, por funcionário, por dia; 
VI - Por executar outros serviços, que não sejam o objeto do presente contrato, durante 
os horários de solicitação desta autarquia. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, por ocorrência; 
VII - Não atendimento às demais obrigações contratuais. Multa de 3% (três por cento) do 
valor total do contrato, por irregularidade não especificada expressamente nas letras 
anteriores. A reincidência do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste 
Termo de Referência, sujeitará a contratada, a critério da fiscalização do SAMAE, a 
multas de graduações mais elevadas, ou à rescisão contratual; 
VIII - A soma das multas aplicadas sobre o valor da última fatura não poderá exceder o 
limite de 10% (dez por cento) da mesma. 
c) Responder por perdas e danos ocasionados ao SAMAE, os quais serão apurados em 
competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a 
ocorrência do fato; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos. 
e) Suspensão temporária ao direito de licitar com o SAMAE, bem como o impedimento de 
com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral 
de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Serviço.  
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16.2 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do SAMAE - Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Araranguá/SC, e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei nº 8.666/93. 
 
16.3 - Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da 
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
16.4 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos 
da empresa adjudicatária ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
16.5 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa adjudicatária da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAMAE. 
 
16.6 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
 
16.7 - Das sanções acima caberá o direito do contraditório e a ampla defesa. 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1 - Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no Departamento de 
Licitações para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de trinta dias após a 
assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados no prazo 
anterior, serão inutilizados. 
 
17.2 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem 
documentação ou proposta relativa ao presente pregão. 
 
17.3 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, ou 
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
17.4 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
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17.5 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.6 - No interesse do Samae de Araranguá, sem que caiba às participantes qualquer 
recurso ou indenização, poderá a licitação ter: 
a) adiada sua abertura; 
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 
 
17.7 - 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.  
 
17.8 - Fica eleito o foro da Comarca de Araranguá–SC, com a renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer 
questões resultantes deste Edital.  
 
17.9 - Fazem parte integrante do presente edital os seguintes anexos:  
 
Anexo I - Termo de Referência. 
 
Anexo II – Orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços. 
 
Anexo – III – Modelo de Carta Credencial 

 
Anexo – IV - Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988. 

 
Anexo – V - Declaração de Fato Impeditivo. 

 
Anexo VI - Declaração de que Atendeu aos Requisitos da Habilitação.   

 
Anexo VII - Declaração de cumprimento e aceitação das condições do Edital;  

 
Anexo VIII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  

 
Anexo – IX – Minuta de Contrato. 

 
 
 
Araranguá/SC, 03 de novembro de 2021. 
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Jairo do Canto Costa 
Diretor Geral  
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ANEXO-I - TERMO DE REFERENCIA 

 
1 – DO OBJETIVO  
 
1.1 - Este termo de referência tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NOS SISTEMAS ELÉTRICOS 
DO SAMAE DE ARARANGUÁ-SC.  
 
1.2 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE ESTIMADA. 
 
 
Item DESCRIÇÃO  

 
Quant. Un.  

 
Valor 

Unitário   
 

Valor Total  
 

01 Serviços eletricista - contratação 
de eletricista para prestação e 
serviço de mão de obra, tais 
como: instalações elétricas em 
geral, manutenção em geral, 
instalações de equipamentos 
eletrônicos, inspeções de 
instalações em prédios públicos 
da Autarquia.  
Informamos que a demanda de 
serviços será fiscalizada pelo 
Setor de Engenharia, mediante 
autorização prévia.  
a) executar serviços elétricos 
durante reformas de instalações 
prediais e sistemas elétricos;  
b) executar instalação e 
manutenção elétrica preventiva 
e corretiva de instalações e 
equipamentos prediais;  
c) executar instalação e 
manutenção de comando 
elétrico e de painel de controle, 
conforme projeto específico;  
d) executar manutenções 
preventivas e corretivas de 
equipamentos elétricos, de 
sistemas de automação predial 
e áreas de atuação do SAMAE 
na captação, armazenagem, 

2.000  
 

HORAS R$ 50,00 R$ 100.000,00 



 

 

 

27 

tratamento e distribuição de 
água, tratamento de esgoto, 
onde compreende painéis 
elétricos com chaves sofstarter, 
inversores de frequência;  
e) instalar, substituir, ampliar, 
modificar, vistoriar, trocar e 
recuperar componentes de 
redes elétricas, utilizando 
equipamentos e ferramentas 
adequadas;  
f) executar atividades de 
reparos, inspeções, testes e 
ensaios elétricos como: troca de 
disjuntores, substituição de 
componentes e equipamentos 
em painéis elétricos, testes de 
comandos e sistema de 
proteção reaberto em conexões 
de barramentos, chaves e 
operação de equipamentos 
elétricos, visando o diagnóstico 
e/ ou análise de falha dos 
sistemas prediais, utilizando 
instrumentos, ferramentas e 
equipamentos específicos;  
g) realizar o trabalho com 
segurança, cumprindo as 
normas de Segurança do 
Trabalho e usando 
Equipamentos de Proteção 
(EPI’s);  
h) elaborar croqui elétrico, 
dimensionando material, 
componentes e distribuição da 
carga elétrica em instalações 
novas e/ ou reformas;  
i) zelar pela conservação, 
limpeza e estado de operação 
dos instrumentos, equipamentos 
e locais de trabalho, observando 
a necessidade de utilização de 
dispositivos especiais e outros 
equipamentos relativos ao 
asseio e ao controle do 
processo;  
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j) acompanhar intervenções 
eletromecânicas, moto bombas 
e motores elétricos, envolvendo, 
inclusive, montagens e 
desmontagens por meio de 
procedimentos padronizados, 
efetuando reparos, limpeza, 
aferições e verificações de 
comandos e de proteção 
elétrica;  
k) conhecer procedimentos de 
isolamento, tipos de resinas e 
materiais isolantes, além de 
tipos de materiais condutores; 
executar outras tarefas 
correlatas, conforme 
necessidade do serviço e 
orientação superior;  
l) auxiliar no planejamento, 
construir, instalar, ampliar e 
reparar redes e linhas elétricas 
de baixa tensão. Instalar 
equipamentos e localizar 
defeitos;  
m) montar, ajustar, instalar e 
reparar encanamentos, 
tubulações e outros condutos, 
assim como seus acessórios.  

 
 

1.3 - DOS CUSTOS ESTIMADOS 
 
1.3.1 - Após levantamento prévio dos preços praticados no mercado estimamos o valor 
máximo das despesas com vistas Contratação de Serviços de Eletricistas, conforme 
quadro acima, considerados como referência para a Administração. 
 
1.4 - DA JUSTIFICATIVA 
 
1.4.1 - Esta contratação se faz necessária para atender as necessidades do SAMAE, com 
relação à execução dos serviços de manutenção e reparos elétricos nas unidades desta 
Autarquia, visando manter o abastecimento de água a população, bem como o tratamento 
de esgoto. 
 
2 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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2.1 - A prestação dos serviços deve ocorrer durante o período de vigência do contrato, de 
acordo com a necessidade do SAMAE. 
 
2.2 - O prazo para início da execução dos serviços é de até 01 (uma) hora a contar do 
recebimento do chamado do contratante a fim de evitar o comprometimento dos serviços 
públicos prestados pelo SAMAE ao município. 
 
2.2.1 - Antes do início da prestação dos serviços de que necessitar o setor de engenharia  
entrarão em contato com a contratada para que compareça, no prazo máximo de até 01 
(uma) hora, no setor de engenharia para receber as informações de local e os defeitos 
percebidos pelo SAMAE e realizar previsão de horas de conclusão dos serviços. 
 
2.2.2 - Os custos de deslocamento e do ferramental, serão de responsabilidade do 
ganhador da Licitação. 
 
2.2.3 - O material empregado na manutenção corretiva, reforma de painéis existentes e 
montagem de novos painéis serão fornecidos pelo SAMAE mediante avaliação das 
necessidades técnicas que serão avaliados pela setor de Engenharia. 
 
3 - DO LOCAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
3.1 - Os serviços serão prestados pela licitante vencedora nos prédios, departamentos, 
estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias 
de esgoto, reservatórios, e demais localidades de responsabilidade do SAMAE no 
município de Araranguá/SC. Esses serviços serão realizados conforme necessidade, 
sendo que a contratada deverá ter disponibilidade para realizar os serviços em qualquer 
dia da semana e qualquer horário. 
 
4 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS: 
 
4.1 - A licitante contratada será responsável pela qualidade dos serviços, ficando sujeita à 
aprovação dos responsáveis técnicos do SAMAE. 
 
4.2 - A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer dano causado por 
negligência, imprudência ou imperícia do Técnico Eletricista, obrigando-se a refazer em 
todo ou em parte os serviços mal realizados, cabendo, igualmente, indenizar os 
prejudicados quando for o caso. 
 
5 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 
5.1 - Os responsáveis técnicos do SAMAE farão o acompanhamento dos serviços a 
serem executados pelos agentes da licitante contratada com a finalidade de verificar o 
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atendimento de todas as exigências contidas neste Termo de Referência, bem como da 
qualidade da execução. 
 
5.2 - Os responsáveis técnicos do SAMAE poderão recusar os serviços, no todo ou em 
parte, cabendo à empresa contratada refazer os serviços, às suas expensas. 
 
6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
6.1 - Na prestação dos serviços, a licitante contratada deverá observar as condições 
mínimas estabelecidas neste Edital, sujeitando-se a fiscalização e orientação dos 
responsáveis técnicos do SAMAE e ao refazimento dos serviços em caso de má 
execução, defeito ou inobservância das especificações e parâmetros. 
 
6.2 - Na prestação dos serviços, o licitante vencedor se compromete a cumprir com todas 
as normas de segurança do trabalho, inclusive fornecendo e obrigando o uso dos 
equipamentos de proteção individual e/ou coletivos que forem necessários. 
 
6.3 - A licitante vencedora deverá apresentar, no ato de assinatura do contrato, o 
certificado de curso de NR10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade) de 
seus agentes, designados para execução dos serviços. 
 
7 - PAGAMENTO 
 
7.1 - Realizada a medição pelo licitante, será encaminhado ao SAMAE, que terá 02 (dois) 
dias para aprová-la. Juntamente com a medição serão enviados o Termo de Constatação 
dos serviços efetivamente executados, com os registros de horário de início e término. 
 
7.2 - Para efeito de pagamento, a contratada deverá encaminhar as notas fiscais de fatura 
ao Departamento de Compras e Licitações para sua conferência e posterior pagamento 
pela tesouraria. 
 
7.3 - O número do CNPJ constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido 
na fase de habilitação. 
 
7.4 - O pagamento da prestação dos serviços, objeto da presente licitação será feito em 
favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, 
acompanhados da respectiva Nota Fiscal. 
 
7.5 - O pagamento será realizado até o 10º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços e emissão da Nota Fiscal. 
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7.6 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada 
e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
7.7 - Caso os pagamentos não sejam efetuados nos prazos previstos neste Edital, por 
culpa do SAMAE, o valor será atualizado monetariamente a partir daquela data, até a do 
efetivo pagamento, pelo índice oficial de correção monetária adotado pelo Governo 
Federal na época. 
 
7.8 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
7.9 - Junto às Notas Fiscais a CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar 
Certidão Negativa de Débitos dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão 
Negativa de Débito do FGTS e INSS, sem as quais fica impossibilitada a efetiva 
liquidação do pagamento. 
 
8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
8.1 - Efetuar com pontualidade à CONTRATADA os pagamentos, nas condições 
estabelecidas neste Instrumento; 
 
8.2 - Cumprir todas as obrigações assumidas através do Edital e, efetuando os 
pagamentos devidos nas condições estabelecidas; 
 
8.3 - Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 
 
8.4 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do presente edital, 
em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações da mesma; 
 
8.5 - Realizar o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, alertando o 
executor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade do Contratado; 
 
8.6 - Esclarecer as dúvidas e indagações do Contratado, por meio da fiscalização. 
 
8.7 - Fornecer à CONTRATADA as informações e a documentação técnica indispensável 
a prestação dos serviços objeto desta licitação. 
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8.8 - Dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que 
verificar na execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 
cumprimento; 
 
8.9 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser 
solicitados pela CONTRATADA; 
 
8.10 - Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao valor real da prestação do serviço. 
 
8.11 - Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções 
ou procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com a contratação do objeto 
desta licitação. 
 
9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
9.1 - Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do 
contrato; 
 
9.2 - Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela 
fiscalização do SAMAE; 
 
9.3 - Permitir a fiscalização dos serviços por parte de representantes do CONTRATANTE 
ou de quem esta indicar, devidamente credenciados, fornecendo-lhes todas as 
informações solicitadas e atendendo prontamente às observações e exigências 
apresentadas; 
 
9.4 - Observar as normas legais a que está sujeita para prestar os serviços relacionados 
neste Termo de Referência; 
 
9.5 - Ressarcir o SAMAE do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 
interrupção da prestação do serviço, exceto quando isso ocorrer por exigência do 
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente 
comunicadas ao CONTRATANTE no prazo máximo de 02 (duas horas), após a sua 
ocorrência; 
 
9.6 - Fornecer ao seu pessoal e fiscalizar o uso de equipamento e materiais de segurança 
necessários à execução do objeto desta licitação, bem como o cumprimento das normas 
e medidas de segurança; 
 
9.7 - Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal 
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designado para a realização da prestação dos serviços, que não terão com o 
CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício; 
 
9.8 - Prestar os serviços de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
9.9 - Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial 
ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução da prestação dos serviços, não 
sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 
9.10 - A contratada deverá estar sempre disponível para realizar os serviços ao SAMAE, e 
cumprir os prazos estipulados e ou solicitado por esta Autarquia; 
 
9.11 - Retirar ou substituir, a pedido do CONTRATANTE e no prazo solicitado pela 
mesma, qualquer empregado alocado na execução dos serviços, que não atenda as 
necessidades do SAMAE e que cuja conduta for considerada inconveniente; 
 
9.12 - Manter, preposto aceito pelo CONTRATANTE, para representá-lo na execução do 
contrato; 
 
9.13 - A empresa vencedora será responsável pelos custos dos deslocamentos do 
profissional, fornecimento de ferramentas, equipamentos e tudo que mais for necessário 
para execução dos serviços sem ônus a esta Autarquia. 
 
10 – PENALIDADES: 
 
10.1 - A licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes desta 
licitação e compromissos em suas propostas, ressalvados os casos fortuitos ou de força 
maiores, devidamente, justificados e comprovados a juízo da administração, aplicar-se-ão 
as seguintes penalidades, em função da natureza e gravidade da falta cometida, 
considerando ainda, as circunstâncias e o interesse do SAMAE: 

a) Advertência; 
b) Multas: 
I - Por realizar a prestação de serviço, conforme Ordem de Serviço, fora 

do prazo pré-estabelecido pela contratante e determinados neste termo de referência. 
Multa de 2 % (dois por cento) do valor total do contrato; 

II - Por não possuir as ferramentas e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços definidos neste termo de referência. Multa de 2 % (dois por cento) 
do valor total do contrato, por ocorrência; 
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III - Por não atender solicitação de informações da fiscalização do 
SAMAE, dentro dos prazos estipulados. Multa de 1 % (um por cento) do valor total do 
contrato, por ocorrência; 

IV - Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela 
fiscalização do SAMAE. Multa de 2 % (dois por cento) do valor total do contrato, por 
ocorrência; 

V - Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou 
equipamentos de proteção individual ou coletiva, conforme definido neste Termo de 
referência. Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, por funcionário, por dia; 

VI - Por executar outros serviços, que não sejam o objeto do presente 
contrato, durante os horários de solicitação desta autarquia. Multa de 5% (cinco por cento) 
do valor total do contrato, por ocorrência; 

VII - Não atendimento às demais obrigações contratuais. Multa de 3% 
(três por cento) do valor total do contrato, por irregularidade não especificada 
expressamente nas letras anteriores. A reincidência do não cumprimento de qualquer 
obrigação determinada neste Termo de Referência, sujeitará a contratada, a critério da 
fiscalização do SAMAE, a multas de graduações mais elevadas, ou à rescisão contratual; 

VIII - A soma das multas aplicadas sobre o valor da última fatura não 
poderá exceder o limite de 10% (dez por cento) da mesma. 

 
c) Responder por perdas e danos ocasionados ao SAMAE, os quais serão 

apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham 
contribuído para a ocorrência do fato; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos. 

e) Suspensão temporária ao direito de licitar com o SAMAE, bem como o 
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de 
descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais 
de uma Ordem de Serviço. 
 
10.2 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do SAMAE - Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Araranguá/SC, e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei nº 8.666/93. 
 
10.3 - Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da 
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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10.4 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos 
da empresa adjudicatária ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
10.5 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa adjudicatária da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAMAE. 
 
10.6 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
 
10.7 - Das sanções acima caberá o direito do contraditório e a ampla defesa. 
 
11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
11.1 - Os preços apresentados na proposta serão irreajustáveis, salvo os casos 
especificados no Edital de licitação. 
 
11.2 - Impostos, taxas e fretes devem estar inclusos nos preços ofertados bem como os 
custos extraordinários que surgirem. 
 
11.3 - O contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessário até 25% do valor atualizado do contrato, não 
cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização.  
 

 
Araranguá/SC, 03 de novembro de 2021. 
 
 
Jairo do Canto Costa 
Diretor Geral  
 
 
Michele Ungaratti Broilo 
Diretora Administrativa 
 
 
Vanessa Soares Fernandes 
Pregoeira – Portaria nº 005/2021  
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ANEXO–II - Orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços. 

(Orçamento Oficial) 
 
                    

ANEXO II 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de eletricista 
na manutenção preventiva, corretiva e reparos nos sistemas elétricos do Samae de 
Araranguá.  
  
DATA: Novembro de 2021. 

Pelo presente a empresa …................................ , CNPJ ....................................,estabelecida 
na Rua ................................. CEP ..............., em..........................-......,abaixo assinada por 
seu representante legal, concorda plenamente com os termos referente ao Pregão 
Presencial Nº 18/2021, 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 entrega estipulada pela Autarquia durante o período 
de vigência.  
Item Especificação dos Serviços Quant. Un. Preço 

Unitário 
Preço Total 

01 Serviços eletricista - contratação 
de eletricista para prestação e 
serviço de mão de obra, tais 
como: instalações elétricas em 
geral, manutenção em geral, 
instalações de equipamentos 
eletrônicos, inspeções de 
instalações em prédios públicos 
da Autarquia.  
Informamos que a demanda de 
serviços será fiscalizada pelo 
Setor de Engenharia, mediante 
autorização prévia.  
a) executar serviços elétricos 
durante reformas de instalações 
prediais e sistemas elétricos;  
b) executar instalação e 
manutenção elétrica preventiva e 
corretiva de instalações e 
equipamentos prediais;  
c) executar instalação e 
manutenção de comando elétrico 
e de painel de controle, conforme 
projeto específico;  
d) executar manutenções 
preventivas e corretivas de 

2.000 Horas R$ 50,00 R$ 100.000,00 
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equipamentos elétricos, de 
sistemas de automação predial e 
áreas de atuação do SAMAE na 
captação, armazenagem, 
tratamento e distribuição de 
água, tratamento de esgoto, onde 
compreende painéis elétricos 
com chaves sofstarter, inversores 
de frequência;  
e) instalar, substituir, ampliar, 
modificar, vistoriar, trocar e 
recuperar componentes de redes 
elétricas, utilizando 
equipamentos e ferramentas 
adequadas;  
f) executar atividades de reparos, 
inspeções, testes e ensaios 
elétricos como: troca de 
disjuntores, substituição de 
componentes e equipamentos 
em painéis elétricos, testes de 
comandos e sistema de proteção 
reaberto em conexões de 
barramentos, chaves e operação 
de equipamentos elétricos, 
visando o diagnóstico e/ ou 
análise de falha dos sistemas 
prediais, utilizando instrumentos, 
ferramentas e equipamentos 
específicos;  
g) realizar o trabalho com 
segurança, cumprindo as normas 
de Segurança do Trabalho e 
usando Equipamentos de 
Proteção (EPI’s);  
h) elaborar croqui elétrico, 
dimensionando material, 
componentes e distribuição da 
carga elétrica em instalações 
novas e/ ou reformas;  
i) zelar pela conservação, 
limpeza e estado de operação 
dos instrumentos, equipamentos 
e locais de trabalho, observando 
a necessidade de utilização de 
dispositivos especiais e outros 
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equipamentos relativos ao asseio 
e ao controle do processo;  
j) acompanhar intervenções 
eletromecânicas, moto bombas e 
motores elétricos, envolvendo, 
inclusive, montagens e 
desmontagens por meio de 
procedimentos padronizados, 
efetuando reparos, limpeza, 
aferições e verificações de 
comandos e de proteção elétrica;  
k) conhecer procedimentos de 
isolamento, tipos de resinas e 
materiais isolantes, além de tipos 
de materiais condutores; 
executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade 
do serviço e orientação superior;  
l) auxiliar no planejamento, 
construir, instalar, ampliar e 
reparar redes e linhas elétricas 
de baixa tensão. Instalar 
equipamentos e localizar 
defeitos;  
m) montar, ajustar, instalar e 
reparar encanamentos, 
tubulações e outros condutos, 
assim como seus acessórios. 

   
 

 TOTAL R$ 100.000,00 

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, 
etc.).  
 
Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados do aceite da 
proposta.  
 
 

DADOS DA EMPRESA 
 

Razão Social: ____________________________________________________________  
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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) 
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ANEXO III   
 “MODELO DE CARTA CREDENCIAL” 

“MODELO” 
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ANEXO III - MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
(papel timbrado da Empresa) 
 
 
 
 
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
 
A empresa ..........................credencia o Sr. (a) .......................,Carteira de 

Identidade n.º........................., conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de 
quaisquer atos relacionados com ao Edital n.º 25/2021, modalidade Pregão Presencial  nº. 
18/2021, assim como os poderes específicos para rubricar a documentação e as 
propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos, renunciar ao(s) prazo(s) 
recursal(ais), bem como assinar atas.  

 
 
 
 
 
(Local e Data) 
 
 
 
            (nome e assinatura do representante legal da empresa) 
 
 

 
 
OBS:- A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO 
ASSINADA PELO PROPONENTE. 
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ANEXO IV  
 “DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988” 
“MODELO” 
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ANEXO IV - 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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021, 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 B – DOCUMENTOS 
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ANEXO V  
 “DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO” 

“MODELO” 
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ANEXO V - MODELO - 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 PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2021. 
  
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 B- DOCUMENTOS. 
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ANEXO VI  
 “DECLARAÇÃO DE QUE ATENDEU AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO” 

“MODELO” 
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 ANEXO-VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 

 
 

Prezados Senhores,  
 
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 
_________._________._________-______;  
DECLARA, que Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo 
inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  
 
 
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 ser 
apresentado juntamente com o credenciamento.  
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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 (Pregão 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 Pregão nº ......../2021.  
 
 
___________________________, ______ 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 B – DOCUMENTOS. 
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ANEXO VIII 
“DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE” 

“MODELO” 
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ANEXO VIII - MODELO - 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.  
 
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 B - DOCUMENTOS BEM COMO SER 
APRESENTADO JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO.  
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ANEXO IX 
“MINUTA DE CONTRATO” 
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MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2021. 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E 
REPAROS NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DO SAMAE, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM SAMAE DE ARARANGUÁ, E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 
10.520/2002 DE 17/07/2002, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 DE 
14/12/2006 E ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR 147/2014, 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.676/2005 DE 19 DE MAIO DE 2005, 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 310/2021 DE 19/03/2021, 
SUBSIDIARIAMENTE A LEI FEDERAL N° 8.666 DE 21/06/1993 E 
DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  
PREÂMBULO -  
 
1.1 - 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. 
 
1.2 - CONTRATADO: A empresa _____________________, com sede na 
______________, nº __, Bairro ________, no Município de ________, Estado de 
___________, 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. 
 
1.3 - ADJUDICAÇÃO: O presente Contrato decorre do Processo de Licitação nº. XX/2021 
-  Modalidade Pregão Presencial n.º XXX/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
DO OBJETO - 
 
2.1 - Constitui objeto do presente à contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de eletricista na manutenção preventiva, corretiva e reparos nos sistemas 
elétricos do Samae de Araranguá, em conformidade com a proposta apresentada. 
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2.2 - Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital 
de Licitação nº 25/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 18/2021, 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 – 
 
3.1 - Dá-se a este Contrato o valor de R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
reais), referente ao preço total dos serviços previstos na cláusula segunda.  
 
3.2 - O valor a ser contratado é meramente estimativo não cabendo a contratada 
quaisquer direitos caso o mesmo não seja atingido durante a sua vigência, ficando a 
critério da contratante a utilização total ou parcial do valor estimado. 
 
3.3 - Para efeito de pagamento, a contratada deverá encaminhar as notas fiscais de fatura 
ao Departamento de Compras e Licitações para sua conferência e posterior pagamento 
pela tesouraria. 
 
3.4 - O número do CNPJ constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido 
na fase de habilitação. 
 
3.5 - O pagamento da prestação dos serviços, objeto da presente licitação será feito em 
favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, 
acompanhados da respectiva Nota Fiscal. 
 
3.6 - O pagamento será realizado até o 10º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços e emissão da Nota Fiscal. 
 
3.7 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada 
e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
3.8 - Caso os pagamentos não sejam efetuados nos prazos previstos neste Edital, por 
culpa do SAMAE, o valor será atualizado monetariamente a partir daquela data, até a do 
efetivo pagamento, pelo índice oficial de correção monetária adotado pelo Governo 
Federal na época. 
 
3.9 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
3.10 - Junto às Notas Fiscais a CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar 
Certidão Negativa de Débitos dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão 
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Negativa de Débito do FGTS e INSS, sem as quais fica impossibilitada a efetiva 
liquidação do pagamento. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER ÀS DESPESAS - 
 
4.1 - Os pagamentos devidos em razão dos fornecimentos são decorrentes das seguintes 
fontes de recursos: 
 
DOTAÇÕES: 
 
Órgão: 18 – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Unidade: 01 – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Função: 04 – Administração 
Subfunção: 122 – Administração Geral 
Programa: 52 – Atividades Técnicas e Administrativas  
Recurso: 178 – Recursos Próprios 
Elemento Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 
Projeto/Atividade: 2.067 – Manutenção e Funcionamento das Atividades Técnicas 
do Samae 
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 
 
CLAUSULA QUINTA -  
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 - Após a autoridade competente homologar o resultado da licitação, o adjudicatário 
será convocado para assinar O CONTRATO, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao 
SAMAE de Araranguá. 
 
5.2 - A recusa injustificada do licitante primeiro colocado em atender o disposto no 
subitem 5.1, dentro do prazo estabelecido, sujeitará, o licitante à aplicação da penalidade 
de suspensão temporária pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos. 
 
5.3 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor 
deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, a partir da data da convocação, 
certidões negativas de débitos contribuições federais a Dívida Ativa da União e Certidão 
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da 
Receita Federal), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões 
negativas de tributos e, estadual e municipal e CNDT, sob pena de a contratação não ser 
concretizada, devendo manter estas certidões atualizadas. 
 
5.4 - Se a documentação anteriormente apresentada para habilitação ou constante do 
cadastro estiver dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da 
apresentação da mesma. 
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5.5 - O prazo de vigência da presente contratação é de 12 (doze) meses contados da data 
de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1º da Lei Federal 
8.666/93.  
 
5.6 - A prestação dos serviços deve ocorrer durante o período de vigência do contrato, de 
acordo com a necessidade do SAMAE. 
 
5.7 - O prazo para início da execução dos serviços é de até 01 (uma) hora a contar do 
recebimento do chamado do contratante a fim de evitar o comprometimento dos serviços 
públicos prestados pelo SAMAE ao município. 
 
5.8 - Antes do início da prestação dos serviços de que necessitar o setor de engenharia  
entrarão em contato com a contratada para que compareça, no prazo máximo de até 01 
(uma) hora, no setor de engenharia para receber as informações de local e os defeitos 
percebidos pelo SAMAE e realizar previsão de horas de conclusão dos serviços. 
 
5.9 - Os custos de deslocamento e do ferramental, serão de responsabilidade da 
contratada. 
 
5.10 - O material empregado na manutenção corretiva, reforma de painéis existentes e 
montagem de novos painéis serão fornecidos pelo SAMAE mediante avaliação das 
necessidades técnicas que serão avaliados pela setor de Engenharia. 
 
5.11 - Os serviços serão prestados pela licitante vencedora nos prédios, departamentos, 
estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias 
de esgoto, reservatórios, e demais localidades de responsabilidade do SAMAE no 
município de Araranguá/SC. Esses serviços serão realizados conforme necessidade, 
sendo que a contratada deverá ter disponibilidade para realizar os serviços em qualquer 
dia da semana e qualquer horário. 
 
5.12 - A licitante contratada será responsável pela qualidade dos serviços, ficando sujeita 
à aprovação dos responsáveis técnicos do SAMAE. 
 
5.13 - A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer dano causado por 
negligência, imprudência ou imperícia do Técnico Eletricista, obrigando-se a refazer em 
todo ou em parte os serviços mal realizados, cabendo, igualmente, indenizar os 
prejudicados quando for o caso. 
 
5.14 - Os responsáveis técnicos do SAMAE farão o acompanhamento dos serviços a 
serem executados pelos agentes da licitante contratada com a finalidade de verificar o 
atendimento de todas as exigências contidas neste instrumentos contratual bem como da 
qualidade da execução. 
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5.15 - Os responsáveis técnicos do SAMAE poderão recusar os serviços, no todo ou em 
parte, cabendo à empresa contratada refazer os serviços, às suas expensas. 
 
5.16 - O recebimento do objeto pela FISCALIZAÇÃO se dará em duas etapas: 
  
5.16.1 - Em caráter provisório, após a execução do serviço e conferência, acompanhada 
da assinatura de servidor designado para esse fim, em canhoto de fatura/nota fiscal.  
 
5.16.2 - Definitivamente, ocasião em que será feita a avaliação técnica e a verificação da 
execução do serviço solicitado, que deverá estar perfeitamente executado.  
 
5.16.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita 
execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o 
objeto do contrato, se a qualquer tempo se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
6.1 - A licitante contratada será responsável pela qualidade dos serviços, ficando sujeita à 
aprovação dos responsáveis técnicos do SAMAE. 
 
6.2 - A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer dano causado por 
negligência, imprudência ou imperícia do Técnico Eletricista, obrigando-se a refazer em 
todo ou em parte os serviços mal realizados, cabendo, igualmente, indenizar os 
prejudicados quando for o caso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 - Efetuar com pontualidade à CONTRATADA os pagamentos, nas condições 
estabelecidas neste Instrumento; 
 
7.2 - Cumprir todas as obrigações assumidas através do Edital e, efetuando os 
pagamentos devidos nas condições estabelecidas; 
 
7.3 - Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 
 
7.4 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do presente edital, 
em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações da mesma; 
 
7.5 - Realizar o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, alertando o 
executor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade do Contratado; 
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7.6 - Esclarecer as dúvidas e indagações do Contratado, por meio da fiscalização. 
 
7.7 - Fornecer à CONTRATADA as informações e a documentação técnica indispensável 
a prestação dos serviços objeto desta licitação. 
 
7.8 - Dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que 
verificar na execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 
cumprimento; 
 
7.9 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser 
solicitados pela CONTRATADA; 
 
7.10 - Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao valor real da prestação do serviço. 
 
7.11 - Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções 
ou procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com a contratação do objeto 
desta licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 - Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do 
contrato; 
 
8.2 - Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela 
fiscalização do SAMAE; 
 
8.3 - Permitir a fiscalização dos serviços por parte de representantes do CONTRATANTE 
ou de quem esta indicar, devidamente credenciados, fornecendo-lhes todas as 
informações solicitadas e atendendo prontamente às observações e exigências 
apresentadas; 
 
8.4 - Observar as normas legais a que está sujeita para prestar os serviços relacionados 
no Termo de Referência; 
 
8.5 - Ressarcir o SAMAE do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 
interrupção da prestação do serviço, exceto quando isso ocorrer por exigência do 
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente 
comunicadas ao CONTRATANTE no prazo máximo de 02 (duas horas), após a sua 
ocorrência; 
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8.6 - Fornecer ao seu pessoal e fiscalizar o uso de equipamento e materiais de segurança 
necessários à execução do objeto desta licitação, bem como o cumprimento das normas 
e medidas de segurança; 
 
8.7 - Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização da prestação dos serviços, que não terão com o 
CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício; 
 
8.8 - Prestar os serviços de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
8.9 - Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial 
ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução da prestação dos serviços, não 
sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 
8.10 - A contratada deverá estar sempre disponível para realizar os serviços ao SAMAE, e 
cumprir os prazos estipulados e ou solicitado por esta Autarquia; 
 
8.11 - Retirar ou substituir, a pedido do CONTRATANTE e no prazo solicitado pela 
mesma, qualquer empregado alocado na execução dos serviços, que não atenda as 
necessidades do SAMAE e que cuja conduta for considerada inconveniente; 
 
8.12 - Manter, preposto aceito pelo CONTRATANTE, para representá-lo na execução do 
contrato; 
 
8.13 - A empresa vencedora será responsável pelos custos dos deslocamentos do 
profissional, fornecimento de ferramentas, equipamentos e tudo que mais for necessário 
para execução dos serviços sem ônus a esta Autarquia. 
 
8.14 - O licitante vencedor deverá manter durante o prazo de vigência do contrato todas 
as condições de habilitação que lhe foram exigidas nesta licitação. 
 
8.15 - A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e 
parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais 
ofertados, bem como é responsável por eventuais custos adicionais. 
 
CLÁUSULA NONA: 
DAS PENALIDADES 
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9.1 - A licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes deste 
instrumento contratual e compromissos em suas propostas, ressalvados os casos fortuitos 
ou de força maiores, devidamente, justificados e comprovados a juízo da administração, 
aplicar-se-ão as seguintes penalidades, em função da natureza e gravidade da falta 
cometida, considerando ainda, as circunstâncias e o interesse do SAMAE: 

a) Advertência; 
b) Multas: 

I - Por realizar a prestação de serviço, conforme Ordem de Serviço, fora do prazo pré-
estabelecido pela contratante e determinados neste termo de referência. Multa de 2 % 
(dois por cento) do valor total do contrato; 
II - Por não possuir as ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos 
serviços definidos neste termo de referência. Multa de 2 % (dois por cento) do valor total 
do contrato, por ocorrência; 
III - Por não atender solicitação de informações da fiscalização do SAMAE, dentro dos 
prazos estipulados. Multa de 1 % (um por cento) do valor total do contrato, por ocorrência; 
IV - Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização do 
SAMAE. Multa de 2 % (dois por cento) do valor total do contrato, por ocorrência; 
V - Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de 
proteção individual ou coletiva, conforme definido neste Termo de referência. Multa de 2% 
(dois por cento) do valor total do contrato, por funcionário, por dia; 
VI - Por executar outros serviços, que não sejam o objeto do presente contrato, durante 
os horários de solicitação desta autarquia. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, por ocorrência; 
VII - Não atendimento às demais obrigações contratuais. Multa de 3% (três por cento) do 
valor total do contrato, por irregularidade não especificada expressamente nas letras 
anteriores. A reincidência do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste 
Termo de Referência, sujeitará a contratada, a critério da fiscalização do SAMAE, a 
multas de graduações mais elevadas, ou à rescisão contratual; 
VIII - A soma das multas aplicadas sobre o valor da última fatura não poderá exceder o 
limite de 10% (dez por cento) da mesma. 

c) Responder por perdas e danos ocasionados ao SAMAE, os quais serão 
apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham 
contribuído para a ocorrência do fato; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos. 

e) Suspensão temporária ao direito de licitar com o SAMAE, bem como o 
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de 
descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais 
de uma Ordem de Serviço. 
 
9.2 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do SAMAE - Serviço 
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Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Araranguá/SC, e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei nº 8.666/93. 

 
9.3 - Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da 
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
9.4 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 
empresa adjudicatária ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
9.5 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa adjudicatária da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAMAE. 
 
9.6 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
 
9.7 - Das sanções acima caberá o direito do contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – 
 
10.1 – Este contrato poderá ser alterado nos termos do art. 65, da Lei Federal nº. 
8.666/93, mediante a formalização de Termo de Aditamento. 
 
10.2 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes 
de acordo entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.  
 
10.3 - Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer 
modificação que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas 
ou prazos para fornecimento do objeto. 
 
10.4 - As alterações para fins de revisão contratual poderão ser concedidos, desde que 
solicitados oportunamente pela contratada, devendo esta respaldar-se em documentação 
legal de suporte com a respectiva memória de cálculo comprobatória da alteração 
pretendida, quando relativa à revisão por alteração na composição de custos. Também A 
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Autarquia poderá solicitar a revisão em caso de redução de valores por conta da política 
de preços praticada nas refinarias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
DA RESCISÃO - 
 
11.1 - A rescisão do Contrato de prestação de serviços poderá ocorrer na forma e 
hipóteses previstas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de 14 
de dezembro de 2006.  
 
11.2 - Da rescisão contratual decorrerá o direito de a contratante, incondicionadamente, 
reter os créditos relativos ao contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em 
face ao cumprimento irregular do avençado, além das demais sanções estabelecidas 
neste edital, no contrato e em lei, para a plena indenização do erário.  
 
11.3 - As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à contratante são as 
previstas na pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006.  
 
11.4 - Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, na forma estabelecida no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993.  
 
11.5 - São partes integrantes do contrato, como se transcritos estivessem, a presente 
licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e 
informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da 
licitação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
DOS DIREITOS DO FORNECEDOR - 
 
12.1 - São prerrogativas da contratante as previstas no Artigo 58 da Lei nº 8.666/93, que 
as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA - 
 
13.1 - O Presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou 
em parte, sendo tais atos causa suficiente para rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
DA INEXECUÇÃO DO OBJETO 
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14.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à 
CONTRATADA, as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
 DOS CASOS OMISSOS 
 
15.1 - Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas 
contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a 
legislação pertinente. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
 DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
 
16.1 - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
DISPOSIÇÕES FINAIS - 
 
17.1 - Os casos omissos no Presente Contrato serão vigorados pelos princípios do Direito 
Administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
FORO - 
 
18.1 - 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 
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Testemunhas:_______________________________ 
                       Nome: 
                       CPF: 
                       ______________________________ 
                       Nome: 
                       CPF:           
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