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PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 08/2018 

Processo Licitatório 08/2018 

REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018 
 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos, com CNPJ nº. 

83.158.105./0001-09, torna público e faz saber que, por determinação do Seu Diretor Sr. 

Alexandre Kunen que, encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 

08/2018, tipo de Licitação a de “MENOR PREÇO” - POR ITEM -, que será 

processado em conformidade com as normas e condições deste edital, com a Lei Federal 

Nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993 e suas modificações, com aplicação subsidiária da Lei Complementar n° 123 de 

14/12/2016, Lei Complementar n° 147 de 07/08/2014, Decreto Municipal nº 5.144 de 

22/12/2005 e demais normais legais federais, estaduais e municipais vigentes.  

 

Local e horário para a retirada do Edital, esclarecimentos e informações: Departamento 

de Compras do SAMAE, localizado a rua: Caetano Carlos, 466, centro no município de 

Campos Novos – SC, através do telefone: (49) 3541-0844 no horário das 09h00min às 

11h00min e das 14h00min as 17h00min e ou, nos e-mail compras@samaecn.com.br, 

licitacao@samaecn.com.br, e site www.samaecn.com.br  

 

As empresas interessadas em participar desta licitação deverão acompanhar todas as 

eventuais alterações efetuadas no edital, via site, não sendo aceito em hipótese alguma 

reclamações posteriores do não conhecimento das alterações por parte de empresas 

interessadas em participar da licitação. Ainda, nenhuma responsabilidade caberá ao 

SAMAE de Campos Novos pelo não conhecimento dessas alterações, por não 

verificação de eventuais alterações no site www.samaecn.com.br.  

 

ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL 

ARQUIVADO NO PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO.  

 

1. DO OBJETO 

  

O presente Pregão Presencial tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS 

DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, 

COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS  

PELOS SERVIDORES DO SAMAE, com entrega estimada para o período de 12 

(doze) meses. Conforme descrito e especificado no Anexo I deste edital. 
 

 

1.2. Entrega dos Envelopes: Envelope nº 1 (Proposta de Preços) e Envelope nº 2 

(Documentos de Habilitação) deverão ser efetuadas até as 08h30min do dia 26 de 

Março de 2018, não se aceitando justificativas de atraso na entrega das propostas 

devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza. Local: SAMAE – Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto – rua: Caetano Carlos nº. 466, centro, no 

município de Campos Novos - SC, CEP 89.620-00. 

  

mailto:compras@samaecn.com.br
mailto:licitacao@samaecn.com.br
http://www.samaecn.com.br/
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1.3. Abertura da Sessão, dia 26 de Março de 2018 às 09h00min.  Local: SAMAE – 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – rua: Caetano Carlos nº. 466, centro, 

no município de Campos Novos - SC, CEP 89.620.00. 
 

2. DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Será vedada a participação da empresa: 

a) que esteja reunida em consórcio, coligação ou cooperativas; 

b) que esteja cumprindo penalidade de suspensão ou impedimento para licitar ou 

contratar com o município de Campos Novos ou tenha sido declarada inidônea 

pela administração pública (esfera federal, estadual ou municipal); 

c)  Sob processo de falência ou concordata; 

d)  Enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

e)  Estrangeira que não funcione no País; 

f)  Diretamente ou indiretamente, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação; 

 

2.2. Poderão participar desta Licitação: 

 a) Exclusivamente Micro Empresas, Microempreendedores Individuais e 

Empresas de Pequeno Porte (art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006), 

legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do 

presente Edital; 

2.2.1. Caso não haja na sessão pelo menos 03 (três) ME/EPP/MEI, não será aplicada a 

exclusividade prevista no item anterior, diante do disposto no art. 49, II, da LC 

123/2006, ou seja, a participação será estendida a todas as empresas interessadas, 

independente do enquadramento, as quais estão desde já convocadas;  

2.2.2. Em conformidade com o disposto no art. 47 da Lei Complementar Federal 

123/2006, c/c art. 9, II do Decreto Federal n. 8.538/2015, de 06 de outubro de 2015, as 

empresas que possuírem suas sedes administrativas localizadas nas Micro Região da 

AMPLASC terão vantagem de 10% (dez por cento) sobre o melhor preço válido das 

demais concorrentes. A vantagem estabelecida neste certame visa propiciar o 

desenvolvimento econômico e social no âmbito regional, viabilizando a competição de 

ME’s e EPP’s com grandes empresas do segmento e ampliar a eficiência dos serviços 

públicos, atendendo ao princípio constitucional da economicidade, uma vez que para o 

ramo pertinente há várias empresas estabelecidas no território definido, tornando a 

prestação do serviço rápida, eficiente e econômica. 

 

2.3. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

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

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

deverão observar o disposto nos subitens seguintes;  

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

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser 

comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação: 

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

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

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

certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas 

hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, 

ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da 

presente Licitação; 

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

nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º 

do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

2.3.3 Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa 

de pequeno porte deverão ser apresentados FORA DOS ENVELOPES, no ato de 

CREDENCIAMENTO das empresas participantes. 

3. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME  
 

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

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

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

representante, este deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes para 

formulação de propostas e para a prática de todos os atos relativos ao certame.  

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

licitante, o credenciado entregará ao pregoeiro: 

 a) Cópia do documento de identificação de fé pública;  

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

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

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

licitação em todas as suas fases e demais atos, em nome da licitante, bem como cópia do 

contrato social autenticado; 

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

de eleição do dirigente da licitante; 
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3.2.2. As licitantes deverão entregar no ato do credenciamento: 

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser 

apresentada fora dos envelopes, de acordo com modelo estabelecido no Anexo VI; 

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

fixado no preâmbulo deste Edital, para:  

3.3.1. Credenciamento; 

 

3.3.1.1 O CREDECIMANTO com a entrega  dos Envelopes: Envelope nº 1 (Proposta 

de Preços) e Envelope nº 2 (Documentos de Habilitação) será às 08h30min do dia 26 

de Março de 2018, não se aceitando justificativas de atraso na entrega das propostas 

devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza.  

 

3.3.2. Entrega dos envelopes com as propostas e documentos; 

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

admitido, para esse feito, um único representante por licitante interessada, para cada 

item;  

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

empresa neste Pregão, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes 

representadas; 

3.6. A comprovação de que o interessado não possui poderes específicos para 

representar a licitante no certame, implicará na impossibilidade de participar da fase 

competitiva, consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido e, 

permanecendo tão somente no certame sua proposta escrita;  

3.7. Aplica-se igualmente o disposto no item 3.5 às licitantes que não se fizerem 

representar na sessão pública;  

3.8. A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar 

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

motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em conseqüência do direito 

de interpor recurso; 

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

licitatório, deverão ser entregues SEPARADAMENTE dos envelopes da Proposta e da 

Documentação de Habilitação; 

3.10. Os documentos de credenciamento deverão ser entregues mesmo quando a 

empresa participante não enviar representante para participar do certame, neste caso não 

sendo necessária a procuração e/ou carta de credenciamento;  

3.11. Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para a entrega dos envelopes, 

(item 1.2) do edital e 3.3.1.1 deste edital. 
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4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4.1. Aberta a sessão pública do Pregão e, finalizado o credenciamento dos interessados 

ou seus representantes, estes entregarão ao pregoeiro;  

4.1.1. A proposta de preços e os documentos de habilitação, que deverão ser 

apresentados em envelopes separados e fechados de forma a não permitir a violação de 

seu conteúdo, preferencialmente opacos e rubricados no fecho, contendo na parte 

externa as seguintes informações:  

 

 

a) ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ  

ENDEREÇO COMPLETO  

e-mail 

PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 08/2018 

 

B) ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ 

ENDEREÇO COMPLETO  

e-mail 

PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 08/2018 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope nº 1 

5.1. A proposta de preços contida no Envelope nº 1 deverá ser apresentada em papel 

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

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

suas folhas identificadas com razão social completa e CNPJ da licitante, devendo a 

última ser datada e assinada pelo representante da empresa devidamente identificado, e 

preferencialmente com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e contendo 

endereço, telefone, fax e e-mail da licitante;  

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

devidamente identificado;  

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

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

representatividade através de procuração com poderes específicos inerentes ao presente 

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

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

deverão ser apresentados os documentos comprobatórios de regularidade fiscal de 

ambas.  
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5.2. A proposta apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital 

deverá conter:  

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

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

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

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

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

algarismos decimais;  

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

contados da data limite para apresentação das propostas neste Pregão;  

d) Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.  

e) Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a entrega 

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

taxas, impostos, fretes, descarga e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre 

o (s) mesmo (s).  

5.3. Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou 

qualquer outra condição não prevista neste Edital. 

5.4  A simples participação neste certame implica em: 

a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 

c) RECOMENDA-SE que as empresas EVITEM utilizar do artifício de copiar e colar 

o texto elaborado pelo SAMAE, e que elaborem e apresentem a sua própria proposta. O 

uso deste artifício pode gerar a desclassificação do certame para os casos que o SAMAE 

julgar necessário 

6. SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO  
6.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste edital, será realizada sessão 

pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, envelopes 

nº 01 e 02 respectivamente;  

 

6.2. Aberta a sessão, (fica proibido o uso de celular pelos licitantes presentes, além 

da reprodução de qualquer documento, salvo autorização do pregoeiro(a), os 

interessados apresentarão à equipe de pregão declaração dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo VI.  

6.3. A equipe do pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços, ordenando-as em ordem crescente de valor, por item;  

6.4. Em seguida identificará em cada item a proposta de menor preço cujo conteúdo 

atenda as especificações do edital;  
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6.5. As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor 

preço serão classificadas em ordem crescente; 

6.6. O conteúdo das propostas indicadas no item anterior será analisado, 

desclassificando-se aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições 

fixados no edital. A aceitabilidade do preço será verificada somente após o 

encerramento da fase de lances;  

6.7. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos dos itens 6.5 e 6.6, 

serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;  

6.8. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos 

proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais;  

6.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados 

de forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço: 

6.10. O pregoeiro convidará individualmente as Proponentes classificadas, de forma 

seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 

sorteio no caso de empate de preços; 

6.11. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, as 

Proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;  

6.11.1. Neste momento, depois de finalizado os lances, será concedido à LICITANTE 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que no início se credenciou como tal, o 

direito de preferência, conforme parágrafo 3º do Artigo 45 da LC Nº 123/2006, desde 

que esteja com proposta dentro do preço compreendido entre a menor proposta 

apresentada mais 5% (cinco por cento), apresentar no prazo máximo de 05(cinco) 

Minutos, nova proposta menor que a menor proposta até então apresentada. O disposto 

neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

6.12. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance 

verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão da Proponente da etapa 

de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela Proponente, para 

efeito de ordenação das propostas;  

6.13. Caso não realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço por item e o valor estimado para a licitação;  

6.14. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação 

será efetuada por sorteio, na mesma sessão;  

6.15. Quando comparecer um único Proponente ou houver uma única proposta válida, 

caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço por item ofertado; 
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6.16. Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem 

crescente de valor por item, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço da primeira 

classificada, decidindo motivadamente a respeito;  

6.17. Considerada aceitável a proposta de menor preço por item obedecido as 

exigências fixadas no edital, será aberto o envelope nº 02 “DOCUMENTAÇÃO” de seu 

detentor, para confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o 

saneamento da documentação na própria sessão, observado o disposto no item 7.1;  

6.18. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o 

melhor preço por item será declarado vencedor na ordem de classificação;  

6.19. Se a Proponente desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 

oferta subseqüente, verificando a habilitação da Proponente, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a 

respectiva Proponente declarada vencedora;  

6.20. Nas situações previstas nos itens 6.13, 6.14, 6.15 e 6.18, o pregoeiro poderá 

negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido preço melhor por item;  

6.21. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para exame e 

rubrica, conforme preceitua o artigo 43 § 2º da Lei de Licitações;  

6.22. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 

dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente;  

6.23. O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito 

suspensivo, sendo que o pregoeiro poderá reconsiderar ou não sua decisão no prazo de 

24 horas, após a apresentação das razões recursais e das contra razões recursais, e 

encaminhá-los devidamente informados ao Senhor Diretor do SAMAE para decisão;  

6.24. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento;  

6.25. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas 

todas as fases preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pelo pregoeiro e 

pelas Proponentes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos às Proponentes na 

reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos 

trabalhos; poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma 

providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos; 

6.26. O prazo para formulação de lances verbais e o valor entre lances poderão ser 

acordados entre os credenciados e o Pregoeiro, por ocasião do início da sessão pública.  
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7. DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

7.1.1. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de 

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

Porte.  

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

Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta escrita de menor preço, lhes 

será assegurada preferência de contratação, situação denominada de empate. 7.1.3 - 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. 

7.1.3. Em caso da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu 

favor. (Artigo 45, I) 

7.1.4. Em não ocorrendo à contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

mais bem classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito. (Artigo 45, II)  

7.1.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 

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

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

(Artigo 45, III)  

7.1.6. Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

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

7.1.7. O disposto no subitem 7.1.1 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte. Nesse caso o desempate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será 

efetuado mediante sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão. 

7.1.8. A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, no ato de credenciamento, conforme o disposto no subitem 2.3 deste 

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

7.1.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

Pregoeiro, as licitantes deixarem de apresentar novos lances.  

7.1.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenada, em ordem crescente, as ofertas de 

preços propostos, o pregoeiro verificará:  



 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

Rua: Caetano Carlos, – 466    Fone  49 – 3541 0844 e 3541 0834 

89620.000 CAMPOS NOVOS-SANTA CATARINA 

 CNPJ – 83.158.105/0001-09                     Inscrição Estadual – Isento 
 

 

10 

 

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

consignados em planilha de acompanhamento de preços do Órgão licitante, decidindo a 

respeito; 

 b) o atendimento das especificações e qualificações do bem ofertado, definidas 

no Edital e seus Anexos, bem como as demais condições estabelecidas.  

7.1.11. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá 

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

7.1.12 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para 

habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 

licitantes, por ordem de classificação, sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda as condições do Edital, que será declarada vencedora da licitação.  

7.2 – Serão desclassificadas: 

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

licitação;  

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

informarem as características do bem cotado, impedindo sua identificação com o item 

licitado;  

 c) propostas que não contêm a marca do produto ofertado serão automaticamente 

desclassificadas.  

 d) as que conflitarem com a legislação em vigor;  

 e) as que deixarem de atender os requisitos estabelecidos no item proposta de 

preços deste Edital;  

7.2.1 Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não 

previstas no Edital. 

7.2.2. Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas as propostas, imediatamente 

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

licitante(s) vencedora(s).  

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 2  

8.1. Os documentos de habilitação, em uma via, preferencialmente, numerados em 

sequência e rubricados em todas as suas páginas por representante legal da licitante ou 

preposto, deverão ser apresentados: 

a) em original; ou  

b) cópia autenticada por cartório; ou  
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c) cópia autenticada por servidor autorizado do SAMAE, mediante a exibição dos 

originais antes da entrega dos envelopes, com o intuito do melhor andamento da 

sessão Sugere-se que a empresa faça até as 08h00min do dia da licitação; 

8.1.1. Somente serão aceitos documentos originais ou cópias legíveis, que ofereçam 

condições de análise por parte do pregoeiro;  

8.1.2. Somente será(ão) autenticado(s) documento(s) através da apresentação de seu(s) 

original(is);  

8.1.3. Serão aceitos comprovantes de regularidade fiscal, obtidos na rede internet, 

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

de habilitação.  

8.2 A documentação para fins de habilitação a ser incluída no Envelope nº 2 pelas 

licitantes é constituída de:  

8.2.1 Habilitação Jurídica: 

Conforme o tipo da sociedade da proponente: 

8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de firma individual; 

8.2.1.2. Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 

subsequentes devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhados da ata arquivada da Assembleia da última 

eleição da Diretoria. 

8.2.1.3. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente. 

 

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

 

8.2.3. Certidão Negativa OU Positiva com efeitos de Negativa de Dívida Ativa da 

União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (administrado pela 

Secretaria da Receita Federal); 

 

8.2.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;  

 

8.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS; 

 

 8.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 
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8.2.7. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro 

ou Cartório da sede da licitante; 

 

8.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

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

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

 

8.2.9. Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem 

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

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

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

descentralizados. 

 

8.2.10. Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III do Edital;  

 

8.2.11. Declaração que a empresa não possui diretores, gerentes, sócios e empregados 

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

Administração Pública Municipal.  

 

8.2.12. Comprovação de possuir aptidão para atender ao objeto do edital, mediante a 

apresentação de atestado/certidão emitida por pessoa jurídica de direito público ou 

privado detalhando os materiais entregues, bem como se cumpriram o prazo de entrega; 

onde conste que a empresa proponente, realizou a qualquer tempo, entrega de produtos 

similares a estes que está sendo licitado, com data não superior a 180 (cento e oitenta) 

dias ao da abertura do certame. 

Observações: 

a) “Os documentos exigidos nas letras “b” e “d” acima podem ser substituídos pela 

certidão negativa conjunta de regularidade fiscal e previdenciária perante a Fazenda 

Nacional (Portaria MF 358, de 05/09/2014 e MF 443, de 17/10/2014)”; 

b) O documento exigido na letra (i) poderá ser confrontado com o Cadastro Nacional de 

empresas inidôneas e suspensas (CEIS); 

c) Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade 

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

considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão; 

d) Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere deste edital deverão constar 

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

que:  

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

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

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

simultaneamente; 

# A licitante poderá apresentar os comprovantes de regularidade relativa à Seguridade 

Social – INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS centralizados 

junto à matriz, desde que junte comprovante da centralização do recolhimento das 

contribuições e apresente certidão em que conste o CNPJ da entidade centralizadora.  

# As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação do 

certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;  

# Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

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

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração, para a regularização da documentação.  

# A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

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

 

8.3. DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 – documentos de habilitação  

8.3.1. Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que apresentou 

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

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

atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital;  

8.3.2. Constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no 

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

8.3.3. Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro a 

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

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

Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;  

OBS: 

 a) O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder 

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

licitação, após o que ficará à disposição da licitante para retirada até o prazo de 5 

(cinco) dias úteis;  

 b) Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que forem 

excluídas da fase competitiva do certame serão devolvidos imediatamente à interessada. 
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9. DA NARRAÇÃO DA ATA DO PREGÃO  

9.1. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais 

apresentadas na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a 

habilitação e as licitantes com intenção de recorrer, sendo os motivos registrados em 

ata.  

9.1.1. A ata circunstanciada deverá ser assinada pelo pregoeiro e por todos os prepostos 

das licitantes presentes, através dos interessados ou representantes devidamente 

credenciados.  

9.2.1. Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o pregoeiro determinará 

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

licitantes presentes;  

9.2.2. Será lavrada ata a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e 

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

adiamento. 

 

10. DA(S) AMOSTRA(S)/PROSPECTO(S) E DOCUMENTO(S) ADICIONAL(IS) 

 

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

amostra(s) ou prospecto(s), do(s) produto(s) cotado(s), devidamente identificada(s), de 

acordo com as especificações técnicas exigidas para efeito de controle de qualidade.  

10.2. Será desclassificada, caso apresente amostra/prospecto fora das especificações 

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

 

11. DO JULGAMENTO  

11.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, obedecendo 

às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Edital, apresentar o 

“MENOR PREÇO POR ITEM”. 

11.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato 

convocatório da licitação.  

11.3. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste 

Edital (quanto à proposta e à habilitação) e, que a amostra apresentada, caso solicitada 

no decorrer do processo, tenha sido tecnicamente aprovada, a licitante será declarada 

vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto.  

 

12. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

12.1. Qualquer pessoa poderá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a 

realização da sessão pública, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

Edital do Pregão.  
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12.2. Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro 

deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em 

ata, sendo-lhe concedido, conforme Art. 11, inc. XVII do Decreto Municipal nº 

2879/2006, o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, 

ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhe 

assegurada vista dos autos.  

12.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo 

legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pela licitante.  

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 

recurso.  

12.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 

ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela licitante. 

12.6. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo.  

12.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.8. As impugnações, recursos e contrarrazões deverão ser entregues no SERVIÇO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – RUA CAETANO CARLOS, 

466 Centro, no município de Campos Novos - SC, ou pelo e-mail 

compras@samaecn.com.br, devidamente assinados pelo representante legal. 

 

13. DA CONTRATAÇÃO  

 

13.1. A contratação da licitante vencedora do presente Pregão será representada pela 

expedição do contrato e/ou Autorização de Fornecimento/Empenho pelo SAMAE, do 

qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do 

produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para 

entrega dos produtos. 

 

14. DA ENTREGA  

14.1. O material deverá ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias contados 

da emissão e envio da Autorização de Fornecimento; 

14.2. Deverá estar incluso no preço cotado todas as despesas decorrentes com o 

transporte e a descarga dos materiais. 

14.3. O produto recusado será retirado no almoxarifado do SAMAE e substituído pelo 

fabricante e/ou fornecedor por outro conforme com as normas técnicas anteriormente 

referidas. Todas as despesas oriundas desta substituição serão de responsabilidade 

mailto:compras@samaecn.com.br
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exclusiva da empresa fornecedora. Não cabe ao SAMAE qualquer tipo de ônus devido a 

produto recusado. Neste caso específico o prazo estipulado para substituição não deve 

ultrapassar os limites previstos no contrato firmado entre a empresa fornecedora e o 

SAMAE sob pena de serem aplicadas as sanções previstas neste contrato 

14.4. Outro ponto que deve ficar bem claro é que produto que for apresentado ao 

SAMAE (para atender a um mesmo item de fornecimento) e for recusado por duas 

vezes consecutivas implicará em se concluir que a empresa fornecedora é INCAPAZ 

TECNICAMENTE PARA FORNECER ao SAMAE e a autarquia não irá aceitar a 

apresentação de outros produtos para substituir os recusados e serão aplicadas as 

sanções previstas 

15.  DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

15.1. A rescisão do Contrato poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei 

Federal nº 8.666/93.  

 

16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO  

16.1. Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão 

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

16.2. A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração que possa comprometer o 

objeto contratado.  

16.3. O contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo 

trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa 

contratada colocar a serviço no atendimento do objeto. 

 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE  

17.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços 

apresentada(s) pela empresa(s) julgada(s) vencedora(s) neste Pregão e efetivada 

mediante apresentação das notas fiscais/faturas de materiais que deverão ser emitidas 

em nome do SAMAE- Serviço Autônomo municipal de Agua e Esgoto, CNPJ 

83.158.105.0001/09, ao e-mail compras@samaecn.com.br, da qual deverá constar o 

número desta licitação; 

17.2. É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFe), em 

substituição às notas impressas 1 e 1 A; e deverá ser encaminhando o arquivo para o e-

mail: compras@samaecn.com.br 

17.3.  O pagamento será realizado pelo SAMAE de Campos Novos - SC, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da data de entrega e aceite, salientamos que juntamente com a nota 
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fiscal deverá ser emitido boleto, com vencimento nos dias de pagamento do SAMAE, 

Sextas- feiras. 

17.4. O SAMAE, exigirá do(s) proponente(s) vencedor(es), que mantenha(m) 

atualizadas as Certidões Negativas de Débito com o INSS E FGTS; 

17.5. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para entrega do 

Material, constituindo-se na única remuneração devida; 

 17.6. O preço estipulado será fixo, não havendo reajuste de qualquer espécie; 

 17.7. Em caso de eventual atraso no pagamento, o SAMAE procederá a atualização do 

valor mediante correção monetária do período medida pelo índice INPC/IBGE. 

 

18. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS  
 

18.1. A despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta da Dotação Orçamentária 

dos Exercícios de 2018 e 2019 consignadas no: 

 

19. ESCLARECIMENTO  

19.1. As empresas poderão requerer esclarecimento sobre o presente edital de pregão e 

ainda acompanhar todas as eventuais alterações efetuadas e, caso tenham interesse em 

recebê-las, quando, e/ou caso surjam, devem manifestar seu interesse em participar 

desta licitação comunicando sua intenção junto ao Departamento de Compras e 

Licitações do SAMAE antecipadamente, na Rua Caetano Carlos, 466 em Campos 

Novos - SC  e ou, através dos endereços eletrônicos compras@samaecn.com.br e 

licitacao@samaecn.com.br, pelo telefone (49) 3541-0844, até 02 (dois) dias úteis antes 

da data marcada, informando sua razão social, endereço eletrônico, telefone e a pessoa 

responsável para contato, solicitando que todas as eventuais alterações do edital lhes 

sejam enviadas. Não sendo aceito em hipótese alguma reclamações posteriores e, 

nenhuma responsabilidade caberá ao SAMAE de Campos Novos pelo não 

conhecimento dessas alterações, por não verificação no site;  

19.2. Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações pelas Proponentes, 

pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 

cabendo posteriormente o direito a qualquer reclamação.  

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

20.1. Aos atos administrativos pertinentes a este pregão poderão ser opostos os meios de 

defesa com os recursos a eles inerentes, previstos na legislação pertinentes, sendo que 

os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro em conjunto a Equipe de Apoio;  

mailto:compras@samaecn.com.br
mailto:licitacao@samaecn.com.br
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20.2– Fica eleito o foro da comarca de Campos Novos/SC, com exclusão de qualquer 

outro, para a propositura de qualquer ação referente à presente licitação e/ou contrato 

dela decorrente;  

20.3. O objeto deste pregão poderá sofrer acréscimo ou supressões em conformidade 

com o Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  

20.4. O SAMAE de Campos Novos se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar 

ou anular, total ou parcialmente, a presente licitação e desclassificar qualquer proposta 

ou todas elas, obedecendo ao disposto nos artigos 48 e 49 da Lei nº 8.666/93 com suas 

alterações;  

20.5. É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo;  

20.6. As Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;  

Campos Novos - SC, 08  de março de 2018.  

 

 

 

ALEXANDRE JOSÉ BIOLCHI 

PREGOEIRO 
 

 

 

 

 

Aprovo o Edital 

Dê-se-lhe a divulgação prevista no art. 21 da Lei 8666/93 
 

 

 

 

 

ALEXANDRE KUNEN 

DIRETOR DO SAMAE 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 08/2018 

Processo Licitatório 08/2018 

REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018 

 
ANEXO I 

 

QUANTIDADE E VALORES ESTIMATIVOS 
 

ITEM PRODUTO UN QTDE 

PREÇO 

UNITÁRIO 

ESTIMADO 

01 
DETERGENTE: liquido, 5 litros (neutro) 

embalagem resistente - marca referência: LHE  
GL 20 15,99 

02 

DETERGENTE: liquido (neutro) embalagem 

com 500ml - marca referência – limpol -Ipê- 

minuano 

FR 40 1,79 

03 

DETERGENTE:liquido,  5 litros, automotivo 

com cera, diluição mínima de 1 parte do produto 

em 50 partes de água, deverá ser entregue 

juntamente com a licitação a ficha técnica do 

produto.- Marca referência: LHE 

GL 30 16,00 

04 

DESINFETANTE: liquido, 1000ml, principio 

ativo de cloreto diaquil amônico de 0,74%- 

Aroma a escolher no pedido- marca 

referência....PINHO BRIL. 

FR 30 6,60 

05 

DESINFETANTE: liquido, 5 litro, principio 

ativo de cloreto diaquil amônico de 0,74%- 

Aroma a escolher no pedido. Marca referência: 

LHE- AQUA FRESCH 

GL 20 13,99 

06 

SABÃO: liquido, 5 litros, biodegradável, deverá 

necessariamente conter branqueador óptico em 

sua composição- Marca referência: LHE. omo e 

ipe. 

GL 10 30,00 

07 

SABONETE: líquido, 5 litros, com PH 

fisiológico com hidratante- Aroma a escolher no 

pedido. Marca referência:LHE, Bello. 

GL 20 25,00 

08 

ALCOOL ETILICO: em gel, 1 litro a 70º 

INPM- Marca referência: LHE.- Coperalcool 

bactericida 5 litros 

GL 20 9,29 

09 
ALCOOL ETILICO: hidratado 1 litro, 92,% 

INPM-Marca referência: coperalcool tradicional 
LT 40 8,99 

10 

SABÃO EM PÓ: 1 kg, composição: aquil 

benzeno, sulfonato de sódio e lauril, com 

branqueador óptico, tensoativos aniônicos, 

granulado fino, embalado exclusivamente em 

caixa – Marca referência: BRILHANTE, OMO- 

CX 10 7,00 



 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

Rua: Caetano Carlos, – 466    Fone  49 – 3541 0844 e 3541 0834 

89620.000 CAMPOS NOVOS-SANTA CATARINA 

 CNPJ – 83.158.105/0001-09                     Inscrição Estadual – Isento 
 

 

20 

 

ypê, minerva 

11 

LIMPA VIDROS: 500ml, principio ativo: 

Tensoativos e álcool etílicos- Marca referência:  

VIDREX- veja tradicional 

UN 20 5,25 

12 

PRENDEDOR P/ROUPAS: Em plástico, 

embalagem com 12 unidades cada, 

TAM..Gigante- Marca referência: GABOARDI- 

pedra azul 

CT 10 3,02 

13 

RODO DE BORRACHA: dupla, com 30 cm, 

sendo espessura da borracha de no mínimo de 

1cm e altura de 5 cm cada, base em PVC e 

cabos de madeira com medida de 1,20cm- 

Marca referência: CONDOR.- noviça, betanin 

UN 06 15,60 

14 

RODO DE BORRACHA: dupla, com 40 cm, 

sendo espessura de cada borracha de 1 cm x 5 

cm de altura, base em PVC e cabo em madeira 

com medida de 1,20cm- Marca referência 

:CONDOR –noviça - betamin 

UN 10 22,00 

15 

RODO DE BORRACHA: Dupla, com 60 cm , e 

espessura de cada borracha de no mínimo de 1 

cm x 5cm de altura, com base em PVC e cabo 

em madeira com medida de 1,20cm- Marca 

referência: CONDOR - noviça,betamin 

UN 10 14,90 

16 

VASSOURA EM NYLON: Base PVC, com no 

mínimo 72 tufos, com no mínimo 45 cerdas 

cada tufo,e 12cm de comprimento cada cerda, 

com cabo de madeira, medindo 1,20cm.- Marca 

referência: LORENZON, NOVIÇA         

GRANDONA 

UN 10 11,90 

17 

ESPONJA MULTIUSO: dupla face, 11,0 x 7,5 

x 2,3 cm, embalagem c/ 3 unidades- Marca 

referência: SCOTH BRITE 

PC 50 4,69 

18 

PANO DE CHÃO: tipo toalha listrada, tamanho 

de 0,54cm x 1 metro - Marca referência: com 

malha fechada BELMONTI,PANOSUL 

UN 40 7,99 

19 

SACO PARA LIXO: 15 litros,resistente, com 

no mínimo 39 cm  x 58 cm, em rolo com 100 

sacos picotados- Marca referência: 

ORLEPLAST, NOSSO ROLL 

RL 10 11,00 

20 

SACO PARA LIXO: 30 litros, resistente, com 

no mínimo 59cm x 62cm, Bobina com 50 sacos  

picotados Classe I Tipo A - Resíduo normal- 

Marca referência: NOSSO ROLL 

RL 40 12,50 

21 

SACO PARA LIXO: 50 litros, resistente, com 

no mínimo 63cm x 80cm, Bobina  com 50 sacos 

picotados Classe I -Tipo A - resíduo normal- 

RL 20 13,00 
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Marca referência: NOSSO ROLL 

22 

SACO PARA LIXO: 100 litros, resistentes, com 

no mínimo75cm x 1,05cm, Bobina com 50 

sacos picotados Classe I - Tipo A - resíduo 

normal- Marca referencia : NOSSO ROLL 

RL 50 14,00 

23 

COPO DESCARTÁVEL: translúcido, padrão 

ABNT, tira com 100 unidades de 180ml, Marca 

referência: CRISTALCOPPO- COPOBRAS 

UN 1000 4,15 

24 

COPO DESCARTÁVEL: branco, padrão 

ABNT, tira com 100 unidades de 300ml, Marca 

referência: COPOBRAS- CRISTAL COPOS 

 

UN 1000 6,79 

25 

COPO DESCARTÁVEL: translúcido, padrão 

ABNT, tira com 100 unidades, de 80ml, Marca 

referência: CRISTALCOPO- COPO BRAS                                                                                

 

UN 250 5,15 

26 

COPOS DESCARTAVEL: branco, padrão 

ABNT, tira com 100 unidades de 200ml, Marca 

referência: COPOBRAS- CRSTAL COPOS. 

 

UN 250 4,39 

27 

PAPEL HIGIÊNICO (rolão) 100%celulose 

virgem, em FARDO de 8 rolos de 300 metros 

cada 

UN 20 11,90 

28 

SUPORTE PARA COPO CAFÉ: 180 a 200 ml 

em plástico acrílico para fixação na parede com 

acessórios para instalação. Este item deverá ser 

testado. 

UN 06 71,90 

29 

DISPENSER múltiplo para papel toalha 

interfolhado ou papel higiênico (rolão) ou papel 

higiênico interfolhado medida: 30 x 26 x 13,5, 

cor azul translúcido 

UN 26 50,00 

30 
PAPEL ALUMINIO: rolo com 7,5m x 45cm- 

Marca referência: GABOARDI, BOREDA 
RL 10 4,49 

31 

PAPEL HIGIENICO: neutro, folhas duplas, 

pacote com 8 rolos cada, de 30mx10cm, 100% 

celulose, picotado, gofrado, papel com toque de 

seda (para uso em vidraria de laboratório) - 

Marca referência: NEVE 

PC

T 
60 7,75 

32 

PAPEL HIGIENICO: neutro, folhas duplas, 

pacote com 4 rolos cada, de 30m 10cm, 100% 

celulose,picotado, gofrado, maciez do algodão, 

com controle bacteriológico- Marca referência: 

DUETTO, PERSONAL, FOFINHO 

PC

T 
200 5,20 

33 

PAPEL TOALHA: inter folhado, duas 

dobras,100% celulose virgem, com 23cm x 

20cm cada, acondicionado em caixa de papelão 

resistente com 5000 unidades cada caixa, em 

fardos de 1000 unidades - Marca referência: 

BELA VISTA LUXO 

CX 30 35,00 
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34 

PAPEL TOALHA: pacote com dois rolos de 50 

folhas cada, picotadas,  medindo 22cm x 18,5cm 

cada toalha, composição: 100% de fibras 

virgens -Marca referência: SNOB, BOB 

PC

T 
50 3,59 

35 

TAPETE PARA PORTAS: uso interno, 

medindo 60cm x 40 cm  composição da 

superfície 20%  poliéster,  material absorvente,  

e base 80% em borracha-MARCA REF: 

PANOSUL 

UN 10 12,00 

36 

PANO MULTIUSO DE MICROFIBRA: Pcte 

com duas unidades cada, com 40cm x 40cm, 

composição 70% poliéster e 30% de poliamida, 

com no mínimo de 2cm de espessura- Marca 

referência: BETANIN. PANOSUL 

PC

T 
50 3,79 

37 

BALDE: capacidade para 12 litros, com  

marcação na lateral de medida em litros,  bordas 

resistente,com  bico,  não reciclado,-Marca 

referência: BETANIN 

UN 15 8,75 

38 

TOALHAS DE ROSTO- 100% algodão 

atoalhada, medida: 41x70 cores variadas 

MARCA REF: SANTISTA, PANOSUL, TEKA 

UN 15 8,20 

39 

RODO PARA VIDROS: combinado lava/seca, 

com 30cm de borracha acoplada, com suporte 

para a manta de 30cm x 7 cm, base com encaixe 

e cabo , 30cm de base  acoplável  com cabo 

telescópico de metal com 1,20m.-Marca 

referência: SENDOR, 

UN 12 45,00 

40 

RODO PARA CERA: espuma mínima de 22cm 

x7cm x 5,5cm base em PVC, cabo de madeira 

com 1,20m- Marca referência: SENDOR, 

BETANIN, LORENZON, LIMPA TUDO 

UN 10 9,00 

41 

RODO DE ESPUMA E MANTA: espuma e 

manta com densidade média e base em PVC 

com 25cm x 10cm x 8cm, cabo de madeira 

medindo 1,20m- Marca referência: limpa tudo- 

SENDOR 

UN 10 12,00 

42 
RODO DE ESPONJA MULTI USO: Marca 

referência: SCOTH BRITE, BETANIN,  
UN 10 10,00 

43 

MANGUEIRA EM PVC flexível com 20mt, 

camada externa de PVC e camada interna em 

poliéster trançado, com jogo de engates 

rosqueado e esguicho. Marca referência: 

CEMAR 

JG 06 54,90 

44 

PANO DE PRATO: atoalhado, com 100% 

algodão com 40cm x 65cm- Marca referência: 

TEKA, SANTISTA, PANOSUL 

UN 25 2,79 
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45 

PANO DE PRATO: MICRO FIBRA, com 

38Cm x 60Cm-  Marca referência: BELMONTI, 

PANOSUL 

UN 30 3,00 

46 

PANO DE PRATO: com barras coloridas 

diversas, medindo 45cm x 70cm, 100% algodão 

- Marca referência: MARTINS, EISCHER 

UN 20 4,90 

47 

SABONETEIRA GIRATÓRIA com copo em 

vidro, tampa em plástico cromado e suporte em 

aço inox. Capacidade 500ml, dimensão 

aproximada: 16 cm (altura) x 9,50cm (largura) x 

15,5 cm (Profundidade), deverá acompanhar o 

kit para fixação na parede, contendo buchas e 

parafusos 

 

UN 

 

10 
25,00 

48 
LUVAS DE BORRACHA (LATEX): Tam: P-

M-G Marca referência: DANY 
PR 30 5,50 

49 

SACO PARA LIXO: Capacidade para 100 litros 

individual, resistente, 18 micra de espessura, a 

ser utilizado para transporte de resíduos sólidos 

pesados. 

UN 300 1,15 

50 

PÁ PARA RECOLHER LIXO: em plástico, 

cabo curto, 2 litros, não reciclada - Marca 

referência: GAÚCHA, CONDOR, BETANIN. 

UN 10 6,90 

51 

PÁ PARA RECOLHER LIXO: em INOX, cabo 

de madeira com 80cm de comprimento - Marca 

referência: LORENZON, 

UN 10 30,00 

52 

PÁ PARA RECOLHER LIXO: em latão, com 

cabo de madeira com 30cm  de comprimento - 

Marca referência: LORENZON, CONDOR, 

BETANIN 

UN 08 25,00 

53 

LIXEIRO PARA BANHEIRO: com tampa e 

pedal, não reciclado, na cor branca, capacidade 

para 24 litros- Marca referência: PLASVALE 

UN 10 33,90 

54 

LIXEIRO PARA BANHEIRO: telado, com 

capacidade para 9,5 litros - Marca referência: 

JAGUAR, PLASVALE 

UN 05 23,40 

55 

GUARDANAPO DE PAPEL: pacote com 50 

folhas simples, medindo 33x30 cm, na cor 

branca - Marca referência: VIP, MASCOTE 

PC

T 
20 2,39 

56 

CERA PARA ASSOALHO: liquida, incolor, 

alto brilho, embalagem com 750ml - Marca 

referência: POLIFLOR, BRAVO, BRILHO 

FACIL 

FR 40 7,59 

57 

DETERGENTE: Para limpeza pesada, 

embalagem com 500ml - Marca referência: 

VEJA LIMPEZA PESADA, AJAX, MISTER 

MUSCULO, X 14 

FR 30 5,25 
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58 

SAPONACEO: Cremoso, embalagem com 

300ml, com princípio ativo: sulfato de sódio, 

Marca referência: RADIUM-CIF 

FR 30 5,49 

59 

SAPONÁCEO: Pó com detergente, princípio 

ativo: sulfato de sódio, embalagem de 300Grs. 

Marca referência: RADIUM - CIF 

FR 30 4,85 

60 

LIMPA INOX E ALUMÍNIO Cremoso, 

embalagem com 200ml, com principio ativo: 

sulfato de sódio, Marca referência: RADIUM, 

FRESH, INGLEZA 

FR 20 8,00 

61 

SABÃO: Em barras, embalagem com 5 

unidades de 200grs cada- Marca referência: 

IPÊ-LIMPOL 

PC

T 
10 7,80 

62 

AGUA SANITÁRIA: Embalagem de 5 litros, 

desinfetante de uso geral, com cloro ativo- 

Marca referência: Q BOA, Brilhante 

GL 20 10,30 

63 

FLANELAS: em algodão, na cor branca, 

medindo: 27mx40cm- Marca referência: 

MARTINS PANOSUL 

UN 40 1,75 

64 

PANOS DE LIMPEZA: em algodão cru, 

medindo 58cmx84cm- Marca referência: 

MARTINS-PANOSUL 

UN 30 3,80 

65 

PANO DE ALGODÃO 100%, alvejado 

medindo 1100mmx800mm, - Marca referência: 

APUCARANA- PANOSUL-MARTINS 

UN 30 5,00 

66 

ESPONJA DE LA: Pacote com 8 unidades de 

60Grs- Marca referência: BOM BRIL- 

ASSOLAN 

PC 30 2,00 

67 

ESCOVA: Multiuso para limpeza, com base 

cerdas em plástico - Marca referência: 

BETANIN 

UN 10 4,20 

68 

ESCOVA SANITÁRIA: Toda confeccionada 

em plástico, cabo longo, recipiente, para 

descanso da escova, também em plástico - 

BETANIN 

UN 20 12,00 

69 

ESPANADOR: Para pó, em nylon, com cabo de 

madeira, medindo aproximadamente 40cm- 

Marca referência:DUSTER  

UN 10 26,80 

70 

LUSTRA MÓVEIS: polidor, formulado com 

cera natural e silicone, não gorduroso, frasco 

com 200ml- Marca referência: Poliflor, Bravo. 

FR 24 7,00 

71 
ISQUEIRO A GÁS: Automático, com 8cm - 

Marca referência: BIC 
UN 24 4,00 

72 

REMOVEDOR DE CERA: para todos os tipos 

de pisos com ação imediata e livre de amônia, 

embalagem com 1 litro, marca referência: 

LT 50 9,40 
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Ingleza 

73 

DESODORIZADOR DE AMBIENTES: lata 

com 360ml, aerossol - Marca referência: AIR 

PIC - GLADE 

FR 20 10,50 

74 

DESODORIZADOR DE AMBIENTES, 

liquido, frasco 140ml, marca referência: 

COALLA 

FR 30 12,00 

75 

PASTA LIMPADORA: embalagem: pote de 

800g- Marca referência: BIO MASTER, 

CRISTAL 

PT 10 3,70 

76 

PRETINHO P/PNEUS- p/limpeza, proteção, 

realce do brilho p/pneus-composição química: 

veículo doador de brilho, umectante, 

conservante, corante- PNEU BRIL - Marca 

referência: VALE VERDE - Embalagem 5 litros 

GL 04 28,75 

77 

SILICONE GEL- embalagem de 3,700 Grs, 

Umectante, óleo de Silicone, espessante, 

alcalinizante, conservante, essência e veiculo- 

Marca referência: ILLO QUÍMICA 

PT 05 9,85 

78 

DETERGENTE BIODEGRADÁVÉL 

AUTOMOTIVO – Com cera, concentração 

mínima p/ limpeza leve: 1 parte   do produto p/ 

até 80 partes de água (Devendo estar essa 

especificação  constando no rótulo do produto).   

Galão 5 litros - Marca referência: LHE 

GL 10 45,00 

79 

KIT DE SACO DESCARTAVÉL PARA 

ASPIRADOR DE PÓ: Compatível com 

aspirador “HIDROVAK ELETROLUX”- 

Embalagem com 3 unidades  tam. A 10S 

KIT 20 22,00 

80 
CHALEIRA: Em aço inox, com cabo e pegador 

em baquelite, capacite para 3 litros 
UN 04 65,00 

81 

GARRAFA TÉRMICA: com vidro e pressão na 

tampa, capacidade de 1,8 litros- Marca 

referência: TERMOLAR/ MOOR/ INVICTA 

UN 10 74,00 

82 
PORTA FILTRO: suporte para coador de café 

nº 103-marca referência: MELITTA 
UN 06 6,80 

83 

FILTROS PARA CAFÉ: Coador de papel para 

café nº 103- Marca referência: MELITTA 

ORIGINAL 

UN 50 3,10 

84 

VARAL DE PISO: Para roupa, com abas 

estêncil, pintado em epoxi- Marca referência: 

MOOR 

UN 03 76,00 

85 

SUPORTE PARA VASSOURAS E RODOS: 

em material resistente, com no mínimo de 6 

ganchos e com fixação na parede com  buchas e 

parafusos.- marca referência: NIQUELART 

UN 10 35,00 
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86 

CAFÉ: Em pó, não solúvel, Extra forte com 

torra muito escura embalado a vácuo em caixa 

de papelão de 500G e possua o selo da ABIC. 

Marca referência: MELITTA 

UN 300 12,50 

87 

AÇUCAR: Refinado especial, branco, embalado 

em pacote de plástico com  peso de 5 kg- Marca 

referência: DUÇULA, união,porto belo 

PC 50 10,60 

88 

 

CAFÉ: Granulado, solúvel, sem adição de 

glúten, embalado em latas de 200Grs. Marca 

referência: IGUAÇU 

UN 20 13,90 

89 

ADOÇANTE DIETÉTICO, SUCRALOSE, em 

envelopes de 80mg, caixa de 40gr contendo 50 

envelopes- Marca referência: FINN   

CX 40 2,49 

90 CARGA DE GÁS: GLP- P 13 KILOS BJ 35 65,00 

91 CARGA DE GÁS: GLP- P 05 KILOS BJ 6 40,00 

92 

COLHERINHAS , para café, toda  em inox 

marca referencia. tramontina c/06 

un............................................ 

UN 10 2,49 

93 
COPOS 200ML: em vidro liso transparente, 

marca referencia, marinex, duralex,mabel 
UN 24 1,79 

94 

GARRAFA TÉRMICA: Com vidro e pressão 

na tampa, em inox, capacidade de 1 litro, 

Marcas de referencia: Moor Invicta, Termolar. 
UN 10 27,90 

95 

VASSOURA PARA GARI em Nylon reforçada 

com 40 cm, com cabo de madeira, Marca 

referencia: Odim. 
UN 10 10,79 

96 

HASTES FLEXIVEIS (COTONETES) com 

algodão e pontas arredondadas Marca 

Referencia: Topz, Top Coton, Johnson & 

Johnson, Turma Da Mônica, embalagem com 75 

unidades. 

CX 20 1,75 

97 

CERA PARA PISO CERÂMICO: Não 

vitrificado incolor. Marca de referencia: Ingleza, 

Maxx, Special Cerâmica, Start, Bravo, 

embalagem com 750 ml. 

FR 150 7,49 

98 

LIMPA COMPUTADOR: embalagem de 200 

ml, incolor, para limpeza a seco, Marca 

referencia: Ingleza, embalagem de 200 ml, 
FR 10 18,00 

99 

HIGIENIZADOR DE MÃOS (ALCOOL GEL), 

COM HIDRATANTE, válvula PUMP cor 

transparente, Marca de referencia: Coperalcol, 

Asseptagel, Protex, Handemax, embalagem com 

400grs/500 ml, 

FR 100 5,49 

100 SABONETE LIQUIDO HIDRATANTE LT 50 11,89 
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CREMOSO SOFT, BRANCO, COM 

VÁLVULA, fragrância a escolher no pedido, 

Marca referencia: PREMISSE embalagem de 1 

litro. 

101 

CAVALETE PISO MOLHADO:  

Placa sinalizadora, em plástico, Marca 

 referencia: Vonder.  

Medidas aproximadas:  

Comprimento do cavalete para sinalização 

aberto: 45,0 mm 

- Largura do cavalete para sinalização: 30,0 

mm 

- Altura do cavalete para sinalização 

aberto: 58,0 mm 

- Altura do cavalete para sinalização 

fechado: 62,0 mm 

UN 06 45,00 

102 

TABLETES SANITARIO PARA CAIXA DE 

DESCARGA ACOPLADA: com agentes de 

espuma de limpeza de vaso sanitário liberado 

com a descarga, Marca referencia: Harpic. 

UN 60 1,80 

103 

LUVAS DE LÁTEX NITRILICO: com 

resistência a agentes químicos e abrasão, 

flocadas, anatômicas, antiderrapantes, tamanhos 

a escolher no pedido. Marca referencia: Promat 

Com 100 Unidades. 

CX 10 25,19 

104 

BRILHA ALUMÍNIO E INOX, tradicional, 

frasco de 500 ml, componentes ativo: acido 

dodécil, benzeno sulfônico e acido glicólico, 

contendo: tensoativo biodegradável. Marca 

referencia: Crivialli, embalagem de 500 ml. 

FR 15 9,15 

105 

PORTA TALHERES: em plástico para gaveta 

com divisões para organizar talheres-cor a 

escolher no pedido. Marca referencia: Plasvale 
UN 03 14,50 

106 
AÇUCAREIRO EM INOX: formato redondo 

Marca referencia: Tramontina UN 04 29,90 

107 

SUPORTE PARA PAPEL TOALHA E PAPEL 

ALUMINIO (DUPLO), em inox com acessórios 

para fixação. 
UN 06 30,00 

108 
CHALEIRA ELÉTRICA 2 LITROS – JARRA 

EM INOX – 220V UN 04 80,00 

109 

GARRAFÃO TÉRMICO: Com tampa, 

capacidade de 5 litros, Marcas de referência: 

Moor Invicta, Termolar. 
UN 20 30,00 



 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

Rua: Caetano Carlos, – 466    Fone  49 – 3541 0844 e 3541 0834 

89620.000 CAMPOS NOVOS-SANTA CATARINA 

 CNPJ – 83.158.105/0001-09                     Inscrição Estadual – Isento 
 

 

28 

 

110 

SECADOR DE MÃOS - 220V - DE AR 

QUENTE POR SENSOR 

Características Técnicas Mínimas Material: 

Plástico ABS ou Inox Tensão: 220V Fluxo de 

ar: 41 L / SMotor: 2400 RPM 

Considerações: 

- Acionamento automático (sensor 

infravermelho).- Resistência de 2000 W. 

- Temperatura da resistência: 105 graus. 

- Temperatura do ar: 40 a 54 graus 

- Tempo de resposta do sensor: 1 a 5 segundos 

(regulável) 

- Tempo de secagem efetiva: 15/25 segundos- 

Distância de aproximação: 12 a 3 cm (regulável) 

- Possui um isolamento IP32. (isolamento em 

caso de contato com a água). 

Deve vir com parafusos/buchas para 

montagem. 

UN 06 400,00 

OBS.: Os materiais cotados pelas licitantes e aceitos pela comissão na data da 

realização do processo licitatório serão inspecionados na entrega com relação à marca 

cotada pelo licitante e quanto à composição exigida pelo SAMAE na descrição dos 

materiais. Caso qualquer produto entregue esteja em desacordo com estas exigências, 

todos os materiais constantes no pedido serão devolvidos no ato da entrega, cabendo a 

empresa licitante a entrega do material correto em seu total às expensas da licitante. 

Caso o material não seja entregue, a mesma terá seu registro cancelado. 
 

   Campos Novos – SC, 08 de  março de 2018. 

 

ALEXANDRE JOSÉ BIOLCHI 

PREGOEIRO 

 
Aprovo o Edital. 

Dê-se-lhe a divulgação prevista no art. 21 da Lei 8666/93. 

 

ALEXANDRE KUNEN 

DIRETOR DO SAMAE 

 

ANEXO II 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 08/2018 

Processo Licitatório 08/2018 
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REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018 
 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Item Un. Quant. Especificação (Modelo, Fabricante, Etc) Marca 
         Valor Em Real 

Unitário Total 

       

 

Preço total em R$ por extenso:  

Validade da Proposta:  

Prazo de Entrega:  

Local de Entrega: Garantia:  

 

DADOS DA LICITANTE  

Razão Social/Nome: Endereço:  

Município: Estado:  

CEP: CNPJ/CPF/MF: 

Fone: ( ) Fax: ( )  

Responsável pela assinatura contrato: 

Cargo: CPF:  

Fone: ( ) Fax: ( ) E-mail:  

Local e data:  

 

Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo 

desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com 

suas alterações 

 

 

Assinatura/Carimbo 

 

 Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 

 

 

 

(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta)  

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 08/2018 

Processo Licitatório 08/2018 

REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018 
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MINUTA DE DECLARAÇÃO 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

 

Empresa __________________________________inscrito no CNPJ 

n___________________________________ por intermédio de seu representante legal 

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

Identidade n o ____________________________ e do CPF no 

_________________________________, DECLARA que cumpre o inciso XXXIII do 

art. 7° da Constituição Federal e que não possuímos em nosso quadro pessoal 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos.  

Local e Data: Nome, cargo e assinatura Razão Social da empresa 

 

 

Representante Legal  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 08/2018 

Processo Licitatório 08/2018 
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REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018 

 
FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 

Razão Social: __________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  

Cidade: ________________________ Estado: ___________ CEP: ________________  

Telefone: (______) _____________________ Fax: (______)  ____________________  

Nome da pessoa para contatos: _____________________________________________  

Telefone: (______) ___________________ E-mail: ____________________________  

Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: _____________________ 

______________________________________________________________________ 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa: _______________________________________  

______________________________________________________________________ 

RG Nº.: ___________________________ CPF: _______________________________ 

 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato 

específico para assinatura do contrato.  

Data: ______/_____/_________. 

_______________________________________________________  

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações)  

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo 

juntamente com os envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, 

estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este 

procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da 

Proponente.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 08/2018 

Processo Licitatório 08/2018 
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REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018 
 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

A empresa _________________________________________________, com sede na 

______________________________________________________________________,  

C.N.P.J. sob nº _____________________________________, representada pelo Sr. 

______________________________________________________________________,  

CREDENCIA o Sr. _____________________________________________________, 

______________________ (CARGO), portador do R.G. Nº. _____________________ 

e C.P.F. Nº. ________________________, para representá-la perante o SAMAE - 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO na licitação na 

modalidade Pregão Presencial nº 08/2018, podendo formular lances, negociar preços e 

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em 

todas as fases licitatórias.  

 

NOME:  

 

RG:  

 

CARGO:  

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 08/2018 

Processo Licitatório 08/2018 
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REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

 

(pode ser preenchida para entrega)  

 

A empresa ____________________________________________________, com sede 

a ____________________________________________________________________,  

CNPJ sob nº _______________________________________, por seu representante Sr. 

______________________________________________________________________,  

RG Nº. ______________________ e C.P.F. Nº. _______________________________,  

declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.  

________________________, ______ de _______________ de 2018.  

 

________________________________________  

Empresa:  

________________________________________  

Representante legal:  


