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PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/2017 
 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

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, em, 31 de Maio de 2017, as 09h00min, fará realizar-se o 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, tipo de Licitação a de “MENOR PREÇO” – 

POR ITEM - que será processado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto 5411/2005 e subsidiariamente com a Lei 8.666/93 com suas modificações. 

 

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

de Compras do SAMAE, localizado a rua: 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 –OBJETO 

 
1.1 – O presente Pregão Presencial tem como objeto a aquisição de tampão articulado de 
ferro dúctil, Casse D400 ou similar, conforme descrito e especificado no anexo I deste 
edital. 

 

1.2 – DAS ENTREGAS 

 

1.2.1 – O Produto deverá ser entregue em uma única vez, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da emissão e envio da Autorização deFornecimento 

1.2.2 - Deverá estar incluso no preço cotado todas as despesas decorrentes com o 

transporte e a descarga dosprodutos. 

mailto:compras@samaecn.com.br
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2 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

 

2.1 - O envelope nº 1 PROPOSTA e o envelope nº 2 HABILITAÇÃO, devidamente 

lacrados deverão ser entregues até às 09h00min do dia 31 de Maio de 2017, no setor de 

compras/licitações do SAMAE, no endereço citado no preâmbulo, não se aceitando 

justificativas de atraso na entrega devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra 

natureza. 

CONTATO: Neusa, Alexandre Telefone: (49) 3541-0844 

E-mail: compras@samaecn.com.br e licitacao@samaecn.com.br 

ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Compras e Licitações. 

ÁREA REQUISITANTE: Coordenadoria Técnica 

 

2.2 - Deverá obrigatoriamente conter no anverso destes respectivamente os seguintes 

dizeres: 

 

a) ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DAEMPRESA 

ENDEREÇOCOMPLETO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 14/2017 

 

b) ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

ENDEREÇOCOMPLETO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

 

2.3 – O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO para a abertura dos envelopes, 

contendo um a PROPOSTA DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO será às 

09h00min do dia 31 de Maio de 2017, na Sala de Reuniões do SAMAE de Campos 

Novos –SC. 

 

2.4 – As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de fornecimento 

dos Objetos deste Edital, dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para 

os casos de descumprimento das obrigações contratuais, ficando ciente de que o 

SAMAE de Campos Novos aplicará as sanções previstas, obedecido ao disposto no 

Artigo 87, § 2º da Lei nº8.666/93. 

A presente licitação será do tipo de execução MENOR PREÇO POR ITEM,consoante 

às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 

2002, pelo Decreto Municipal n° 149 de 24 de novembro de 2006, bem como pela Lei 

nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casosomissos. 

 

3.  DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1- Será vedada a participação da empresa: 

 

a) Com falência ou concordatadecretada; 

mailto:compras@samaecn.com.br
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b) Declarada inidônea, por ato do poderpúblico; 

 

c) Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha participação 

direta ou indireta com olicitante. 

 

d) Consorciada. 

 

Obs.: Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 

 

3.2 – Esta licitação está aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de 

atividades pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação, e que atendam as 

condições exigidas neste edital. 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DOCERTAME 

 

4.1 – Fica a critério do licitante se fazer representar ou não nasessão. 

4.2 – 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 aocertame. 

4.2.1 - Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da 

licitante, o credenciado entregará aopregoeiro: 

 

a) Cópia do documento de identidade de fépública; 

 

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

Credenciamento, de acordo com o Anexo IV deste Edital, com firma reconhecida em 

cartório, com poderes específicos para representar a empresa na licitação em todas as 

suas fases, e todos os demais atos, em nome da licitante; bem como cópia do contrato 

socialautenticado; 

 

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

eleição do dirigente da licitante. (neste caso apresentar somente no credenciamento), 

evitar duplicidade com o envelope dedocumentos. 

 

4.2.2 – As licitantes deverão entregar no ato docredenciamento: 

 

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

apresentada fora dos envelopes de acordo com modelo estabelecido no AnexoV; 

 

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

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

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 presenteLicitação. 

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

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

do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o modelo do Anexo VI, do 

presenteEdital. 

 

4.3 – As licitantes deverão se fazer presentes na sessão pública do Pregão, no horário 

fixado no preâmbulo deste Edital,para: 

4.3.1 -Credenciamento; 

4.3.2 - Entrega dos envelopes com as propostas edocumentos. 

4.4 – Somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo 

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

item. 

4.5 – 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. 

4.6 – 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 a sua propostaescrita. 

4.7 – Aplica-se igualmente o disposto no item 4.6 às licitantes que não se fizerem 

representar na sessãopública; 

4.8 – 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 interporrecurso; 

4.9 – Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo 

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

Documentação deHabilitação; 

4.10 – Os documentos de credenciamento deverão ser entregues mesmo quando a 

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

sendo necessário a procuração e/ou carta decredenciamento. 

4.11 – Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para a entrega dos envelopes, 

(item 2.1) doedital. 

 

Os documentos de credenciamento deverão vir FORA DOS ENVELOPES de 

documentação e proposta e ficarão retidos nos autos. 
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5 – ENVELOPES Nº 01 “PROPOSTA DEPREÇOS” 

 

5.1 – O envelope nº 01 deverá conter a proposta de preços elaborada de acordo com o 

modelo constante no Anexo II, (podendo inclusive ser utilizado esse modelo), datada e 

assinada pelo representante legal da Proponente, contendo os preços propostos, com até 

duas casas decimais, sem quaisquer emendas ou entrelinhas, e com as seguintes 

informações: 

 

5.1.1 – Razão social da empresa Proponente, endereço completo, número do telefone e- 

mail, e CNPJ/MF; 

 

5.1.2 – Nome do banco, (preferencialmente Banco do Brasil e ou, CEF) número da 

conta corrente da Proponente, agência ecidade; 

 

5.1.3 – Prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias 

da data estipulada para suaapresentação; 

 

5.1.4 – Nome do representante legal, RG eCPF. 

 

5.2 – No preço proposto pela Proponente deverão estar inclusos todos os custos e 

despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver 

incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão por sua conta e 

risco. 

 

5.3 – Serão desclassificadas as propostasque: 

 

a – Não obedecerem às condições estabelecidas no edital; 

b – Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado; 

c – Contiverem preços ilegíveis, ou seja, quando o preço unitário e o preço total não 

forem passíveis de leitura e entendimento (item a item). 

 

5.4 – Havendo proposta com valores considerados inexequíveis, o Pregoeiro poderá 

solicitar justificativa de tais valores para avaliação da capacidade de realização do 

fornecimento, através de documentação que comprove que os custos são coerentes com 

omercado. 

 

5.5 – Havendo propostas com preços contendo mais de duas casas decimais, serão 

consideradas apenas duas, desprezando-se asdemais. 

 

5.6 - As empresas que não se fizerem representadas deverão apresentar juntamente com 

a proposta documento que comprove que a pessoa que assinou a proposta possua 

poderes para representar a empresa licitante, sob pena dedesclassificação. 
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5.7 - A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de 

participar da fase de lancesverbais. 

 

5.8 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, e havendo 

divergências entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário, e na divergência 

entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o valor porextenso. 

 

6 – ENVELOPES Nº 02 “DOCUMENTAÇÃO” 

 

6.1 Após o encerramento da fase de lances verbais, com a classificação das propostas na 

forma prescrita neste edital, proceder-se-á a abertura do Envelope nº 2-Documentação 

de Habilitação, para análise dos documentos de habilitação da proponente classificada 

em primeirolugar. 

 

6.1.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados, no original, 

por cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada dooriginal 

para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio( caso a licitante 

opte por autenticar no SAMAE e com o intuito do melhor andamento da secção 

aconselha-se que a empresa faça até as 08h00min do dia dalicitação). 

Em todos os casos os originais deverão ser apresentados quando solicitados. 

 

6.1.2. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 

decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

 

a) Apresentação de documento para comprovar ou esclarecer a validade do documento 

juntado; ou atravésde, 

 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil deinformações. 

 

c) A verificação será certificada pelo Pregoeiro e os atos formais deverão ser anexados 

aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamentejustificada. 

 

6.1.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual impossibilidade de 

utilização dos meios eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa 

impossibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a 

licitante seráinabilitada. 

 

6.1.4 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será declarada vencedora docertame. 

 

6.1.5 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor valor, negociará com 

oseu  autor,  decidirá  sobre  a  sua  aceitabilidade  e,  em  caso  positivo,  verificará as 
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condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 

cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

Documentação de Habilitação deverá conter os documentos a seguir relacionados, os 

quais dizem respeito a: 

 

A- Habilitação Jurídica: Conforme o tipo da sociedade daproponente: 

 

A.1 Registro Comercial, no caso de firmaindividual; 

 

A.2 Atos constitutivo 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 

daDiretoria. 

 

A.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 órgãocompetente. 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ; 
 

c) 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 ReceitaFederal); 
 

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgãocompetente; 
 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social –INSS; 
 

f) Provade  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  deServiço 

– FGTS; 

g) 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 nº5.452/1943. 
 

h) 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 temporariamenteimpedida  de  licitar, 

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

descentralizados. 
 

i) 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 PúblicaMunicipal. 
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j) Pelo menos um atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

em nome da empresa Proponente, comprovando o fornecimento do produto doedital. 

 

Todas as Negativas poderão ter suas veracidades verificadas na Internet. 

Observações: 

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

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

considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data daemissão. 

b) – Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere o subitem a.1. a.4 deste 

edital deverão constar o nome/razão social da licitante, o número do CNPJ e o 

respectivo endereço, observadoque: 

b.1) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b.2) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial 

exceto as certidões com arrecadação centralizadas, ou seja, fazenda federal, INSS e 

FGTS. 

b.3) 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. 

c) - 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 algumarestrição. 

d) - 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 dadocumentação. 

e) - 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 facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar alicitação. 

Obs.: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que não apresentem tais 

documentos, mesmo que estejam vencidos, serãoautomaticamente desclassificadas. 

f) – Tanto em relação à apresentação dos documentos que comprovem a regularidade 

fiscal, como também em relação ao julgamento das propostas dos licitantes, serão 

observadas as disposições dos artigos 42 a 45 da LC n.º 123/2006, de 14/12/2006, que 

estabelecem tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensada às microempresas e 

empresas de pequeno porte, sendo de responsabilidade das empresas interessadas a 

comprovação, no envelope de habilitação, de sua condição de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte”, através de Certidãosimplificada. 
 

6.2 – QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a – Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da Proponente, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para 

entrega das propostas da presentelicitação; 
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a.1 – Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser 

apresentados os comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que 

aponte a situação da demandajudicial; 

 

a.2 – A certidão do distribuidor que contiver a observação “Esta certidão só tem 

validade no seu original” também será aceita nas formas indicadas no edital. 

OBS: Junto com os documentos de habilitação deverão ser informados o número 

de telefone e e-mail da empresa licitante para contato, sob pena deinabilitação. 
 

6.3 – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃOFEDERAL. 

 

a) Declaração da Proponente, assinada por seus representantes legais, de que não 

emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso, ou insalubre, menores de 

16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Segue 

como modelo para preenchimento desta declaração o Anexo III desteedital. 

 

6.4 - ATESTADO DE CAPACIDADETÉCNICA 

 

a) Pelo menos um atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

em nome da empresa proponente, comprovando o fornecimento de produto igual ou 

similar ao do edital. 

 

7 – SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOPREGÃO 

 

7.1 – 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 02respectivamente; 

 

7.2 – Aberta a sessão, (fica proibido o uso de celular pelos licitantes presentes e 

reprodução de documentos, por qualquer meio, salvo autorização do pregoeiro(a), 

os interessados apresentarão à equipe de pregão declaração dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos dehabilitação. 

 

7.3 – A equipe do pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços, ordenando-as em ordem crescente de valor, poritem; 

 

7.4 – Em seguida identificará em cada item a proposta de menor preço cujo conteúdo 

atenda as especificações doedital; 

 

7.5 –Aspropostascomvalorsuperiorematé10%(dezporcento)dapropostade 

menor preço serão classificadas em ordem crescente; 

 

7.6 – 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 apóso encerramento 

da fase delances; 
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7.7 - Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos dos itens 7.5 e 7.6, 

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

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

 

7.8 – Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos 

proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lancesverbais; 

 

7.9 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, 

formulados de forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço: 

 

7.10 – O pregoeiro convidará individualmente as Proponentes classificadas, de forma 

sequencial, 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 depreços; 

 

7.11 – O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, 

as Proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novoslances; 

 

7.11.1- Neste momento, depois de finalizada 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. 

 

7.12 – 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 daspropostas; 

 

7.13 – Caso não realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

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

 

7.14 – Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação 

será efetuada por sorteio, na mesmasessão; 

 

7.15 – Quando comparecer um único Proponente ou houver uma única proposta válida, 

caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço por itemofertado; 

 

7.16 – 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 arespeito; 
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7.17 – 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 item7.1; 

 

7.18 – Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o 

melhor preço por item será declarado vencedor na ordem declassificação; 

 

7.19 – Se a Proponente desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 

oferta subsequente, 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 declaradavencedora; 

 

7.20 - Nas situações previstas nos itens 7.13, 7.14, 7.15 e 7.18, o pregoeiro poderá 

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

 

7.21 – Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para exame e 

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

 

7.22 – 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 contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo dorecorrente; 

 

7.23 – 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 contrarrazões recursais, e 

encaminhá-los devidamente informados ao Senhor Diretor do SAMAE paradecisão; 

 

7.24 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

deaproveitamento; 

 

7.25 – A falta de manifestação motivada da Proponente na sessão importará a 

decadência do direito derecurso; 

 

7.26 – 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; 

 

7.27 – 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 sessãopública. 
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7.28 - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo 

pregoeiro e por todos os licitantespresentes. 

 

8 – ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO 

 

8.1 – Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto 

do certame à Proponente detentora do menor preço por item, encaminhando o processo 

para homologação pelo Diretor doSAMAE; 

 

8.1.1 – Nesta hipótese, o pregoeiro decidirá sobre os recursos, adjudicará o objeto deste 

Pregão Presencial e encaminhará o processo ao Diretor do SAMAE para homologação 

do procedimentolicitatório; 

 

8.2 – A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição total ou 

parcial do objetolicitado. 

 

9 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

9.1 – A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de 

MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas às exigências deste Edital e 

independentemente se houver divergência no valor unitário com o valor total cotado nos 

itens. 

 

9.2 – Em igualdade de condições, como critério de desempate será assegurado, 

mediante comprovação, preferência aos bens produzidos no país ou por empresas 

brasileiras, conforme disposto no §2º do Artigo 3º da Lei8666/93. 

 

10 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

10.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 02 

(dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de 

forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem omesmo. 

 

10.1.1 – Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via 

e-mail, devendo a referida peça ser protocolada junto ao SAMAE diretamente no 

Departamento de Compras eLicitações. 

 

10.2 – Caberá o Pregoeiro decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a 

Impugnaçãointerposta. 

 

10.3 – Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação daspropostas. 
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11 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTEVENCEDORA 
 

11.1 - Fornecer o objeto desta licitação, de acordo com as especificações exigidas no 

Edital; 

 

11.2 - Fornecer o objeto desta licitação, na forma e nos locais indicados, e no prazo de 

até 30 (trinta) dias contados da Autorização deFornecimento; 

 

11.3 - Manter, durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação. 
 

11.4 – Qualquer dano que a contratada venha a causar para o SAMAE ou a terceiros 

será de inteira responsabilidade damesma. 

 

12 - DOPAGAMENTO 

 

12.1 - O pagamento dos materiais adquiridos da contratada será feito de acordo com a 

proposta que a mesma apresentou, sendo que este ocorrerá em até 10 (dez) após a 

entrega dos mesmos e estando de acordo com solicitado. Além disso, devem ser 

apresentadas as Certidões de Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão Negativa de 

Débitos junto ao INSS, FGTS, Município, Estado eUnião. 

 

12.2 - A NOTA FISCAL deverá indicar o número do EMPENHO correspondente e 

também indicar o nome do banco e número da conta bancária da firmalicitante. 

 

12.3 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução 

dos serviços contratados, constituindo-se na única remuneraçãodevida. 

 

12.4 - O preço estipulado será fixo, não havendo reajuste de qualquerespécie. 

 

12.5 - Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTOANTECIPADO. 

 

12.6 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas 

fiscais deverá ser aquele fornecido na fase dehabilitação. 

 

12.7 – 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 

correçãomonetária. 
 

13 – DOS RECURSOS E PENALIDADESADMINISTRATIVAS 

 

13.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 

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

logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, quecomeçarão 
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a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

13.2 – Não sendo interpostos recursos, será adjudicado o objeto do certame à(s) 

empresa(s) declarada(s) vencedora(s), sendo submetido este resultado ao Diretor do 

SAMAE parahomologação. 

 

13.3 – O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá(ão) efeito suspensivo e 

será(ão) dirigido(s) ao diretor do SAMAE por intermédio do Pregoeiro, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo(s) ao 

Diretor do SAMAE, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo 

prazo. 

 

13.4 – Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação 

submetido ao diretor para o procedimento de homologação com a devida adjudicação do 

objeto desta licitação à(s)vencedora(s). 

 

13.5 – Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representada pela Nota de 

Empenho ou instrumento equivalente), o SAMAE, poderá aplicar ao(s) FORNECEDOR 

(ES) as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente 

estabelecidas: 

a) Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR 

(ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor 

total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo 

cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta)dias; 

b) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá 

ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota deEmpenho; 

c) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, 

será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a 

multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da 

contratação. 

 

13.6 – De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei nº. 8.666/93, a inexecução 

total ou parcial do ajuste enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o seu 

rompimento, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII. 

 

13.7 – 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, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido delicitar 

e contratar com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou apenalidade. 
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14 – DOS RECURSOSORÇAMENTÁRIOS 

 

14.1 - A Despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta da Dotação Orçamentária 

dos Exercícios de2017. 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0102.0036 – 2.060 

ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00.00.00.0603 – Outros Materiais de consumo 

 
 

15 – DISPOSIÇÕESFINAIS 

 

15.1 – Aos atos administrativos pertinentes a este pregão poderão ser opostos os meios 

de defesa com os recursos a eles inerentes, previstos na legislação pertinentes, sendoque 

os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro em conjunto a Equipe de Apoio; 15.2– 

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 

deladecorrente; 

15.3- O objeto deste pregão poderá sofrer acréscimo ou supressões em conformidade 

com o Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

15.4 – 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; 

15.5 – 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; 

15.6 – As Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase dalicitação; 
 

16 – PARTES INTEGRANTES DOEDITAL 

 

ANEXO I – Descrição dos itens, Estimativa de consumo e preços; 

ANEXO II – Proposta de Preços; 

ANEXO III - Declaração do Menor; 

ANEXO IV – Credenciamento; 

ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

ANEXO VI - Declaração de microempresa; 

 

17 –ESCLARECIMENTO 

 

17.1 - Os esclarecimentos e dúvidas deverão ser esclarecidos antes da elaboração da 

proposta técnica, visando atender plenamente a todas as exigências do SAMAE paraeste 

fornecimento, as dúvidas relacionadas quanto às especificações, serão esclarecidas pelo 

SAMAE através do Setor de Compras/Licitações, no endereço situado na Rua Caetano 

Carlos, 466, em Campos Novos – SC, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, das  

09h00min  às  11h00min  e das  14h00min  às  17h00min,  através  do  telefone(49) 
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3541-0844, e e-mail compras@samaecn.com.br e licitacao@samaecn.com.br , até o 

penúltimo dia designado para a abertura dos envelopes contendo a “Documentação” e 

“Proposta” 

 

17.2 - 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 qualquerreclamação. 

 

Campos Novos – SC, 05 de Maio de 2017 

 

 

 

 

 

NEUSA APARECIDA DE LIMA 

Pregoeira 

 

 

 

Aprovo o Edital 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE KUNEN 

DIRETOR DO SAMAE 

mailto:compras@samaecn.com.br
mailto:licitac�o@samaecn.com.br
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ANEXO I 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVOS 

AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR 
 

ITEM 1 

 

Tampão Circular Articulado fabricado em conformidade com a norma da ABNT NBR 

10160:2005, DN 600, classe D400. O tampão será composto por tampa e telar (aro) 

ambos em formato circular, fabricados a partir de ferro fundido dúctil (nodular), matéria 

prima esta conforme com a norma da ABNT NBR 6916 classe FE 42012 (alongamento 

mínimo de 7%) ou liga superior. Os tampões a serem fornecidos ao SAMAE 

deverão,ainda, atender às normas da ABNT NBR 10158 e NBR 10159, naquilo que diz 

respeito às dimensões e aos ensaios mecânicos (métodos de ensaio). 

O revestimento interno e externo das peças constituintes do tampão será executado a 

partir de pintura betuminosa. Esta pintura betuminosa deverá ter características técnicas 

tais que promova ótima aderência e não deve escamar e nem ser quebradiça (quando 

frio) e nem deve ser pegajosa (quando calor). Não conformidades, quaisquer, no 

revestimento serão motivo de recusa imediata e o fornecedor se responsabilizará, SEM 

NENHUM TIPO DE ÔNUS PARA O SAMAE, por reparar a não conformidade ou 

substituir os tampões entregues. 

A carga de controle mínima a ser aplicada no ensaio mecânico, descrito na NBR 10159 

será de 400 kN, para o caso desta classe de tampão. 

O tampão a ser proposto para o SAMAE deverá possuir travamento automático através 

de barra elástica de ferro dúctil. A articulação da tampa será promovida por rótula e com 

ângulo de abertura de 110º e ângulo de bloqueio à 90º. Ainda assim o tampão deverá ter 

anel anti-ruído e antivibração para apoio da tampa. 

A tampa deverá ser entregue ao SAMAE com as seguintes marcações: a identificaçãodo 

fabricante, a classe, e a finalidade a que se destina através da inscrição ESGOTO e  da 

inscrição SAMAE PMCN. 

As dimensões das letras das marcações devem obedecer ao especificado no subitem 

4.2.2 da norma ABNT NBR 10160. 

Os tampões entregues ao SAMAE NÃO DEVERÃO APRESENTAR, no exame visual, 

não conformidades como:rebarbas, inclusões de escória ou areia, oxidação, trincas, 

rexupe, junta fria ou quaisquer outros defeitos visíveis, INDEPENDENTE DO PONTO 

onde estiver localizado. 

O SAMAE proíbe qualquer tipo de reparo, seja por massa plástica, seja por soldagem 

para encobrir defeitos de fundição. A sua constatação, que será feita através de exame 

visual e de percussão, será motivo de recusa imediata de TODO o LOTE entregue ao 

SAMAE e a substituição imediata de todos os conjuntos por outros conformes sem 

NENHUM tipo de ônus ao SAMAE. Se os lotes apresentados forem recusados em uma 

segunda inspeção a empresa fornecedora será declarada INCAPAZ TECNICAMENTE 
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de fornecer tampões para esta autarquia. O lote de tampões deverá vir com os resultados 

de ensaios metalográficos, ensaio de alongamento e ensaio de carga para comprovação 

de qualidade do produto fornecido. O SAMAE não aceita laudos de inspeção de 

empresas particulares, assim sendo, o fornecedor deverá providenciar os ensaios 

anteriormente citados e anexar os laudos obtidos com os respectivos resultados para que 

sejam analisados e aprovados ou não pelo setor de engenharia do SAMAE. Tampões 

entregues sem tais laudos terão seu pagamento suspenso até a completa regularização da 

documentação pela empresa fornecedora e o aceite do SAMAE. 

Tampão deve ter medidas aproximadas de; 

Diâmetro da base de 755 mm 

Largura do telar de 795mm 

Abertura livre do telar 600mm 

Altura do telar 106 mm 

 

QUANTIDADE = 50 conjuntos completos 

 

Preço estimado unitário: R$ 300,00 (Trezentos reais). 

 

ANEXO 

A seguir é apresentada uma foto MERAMENTE ILUSTRATIVA, para demonstrar a 

inscrição 

“SAMAE PMCN” que deverá ser colocada na tampa do conjunto proposto ao SAMAE. 
 

Campos Novos – SC, 05 de Maio de 2017. 

 

 

NEUSA APARECIDA DE LIMA 

PREGOEIRA 

 

 
 

ALEXANDRE KUNEN 

DIRETOR DO SAMAE 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

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

Nome da Proponente: 

Endereço: 

Telefone/Fax/e-mail 

CNPJ/MF: 

Banco: Conta Corrente: 

Agência: Cidade: 

Conforme estipulado no do edital e suas especificações no formulário proposta. 

Obs.: Não é obrigatória a cotação de todos os itens desta licitação, mas para ser 

considerado vencedor do item. 

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, 

diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a 

natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o 

frete, a carga e descarga e instalação, que correrão também por nossa conta e risco. 

 

Prazo de validade da presente propostaéde dias (prazo não inferior a 60 dias) 

 

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 nr. 8.666/93 com 

suas alterações. 

Data: 

Assinatura: 

Nome: 

RG:CPF: 

 

 

 

 

 

OBS: Somente modelo, mas deverá constar todos os dados exigidos no edital. 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO 

D E C L A R A Ç Ã O 

Declaro queaempresa  

inscrita 

noCNPJnº ,  por  intermédiodeseu 

representante legalSr.(a) 

 portador 

(a) da Carteira deIdentidadenº CPFnº 

 DECLARA, para fins do disposto no incisoV, do 

art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis)anos. 

( )Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

CamposNovos de de 2017. 

 

 

 
Representante Legal 

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



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 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa  , com sede na 

 , 

CNPJ sob nº  , representada pelo Sr. 

 , 

CREDENCIA o Sr.  , 

 (CARGO), 

portador do RG nr.   

 , 

e CPF nr. 

para representá-la perante o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - de 

Campos Novos – SC, em licitação na modalidade Pregão Presencial nº......................, 

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: 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

(pode ser preenchida para entrega) 

Aempresa , comsedea , 

CNPJ sob nº  , por seu representante Sr. 

 , 

RGnr. eCPFnr. , 

declara que cumpre plenamente os requisitos dehabilitação. 

 , de de2017. 

 

 

 

 

Empresa: 

Representante legal: 
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ANEXO VI 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

(Apresentar no Credenciamento fora dos envelopes) 

 

Aempresa , inscrita no CNPJ sob onº 

 ,por   intermédio   de   seu   representante   legal,   o(a) Sr.(a.) 

ouprocurado  ,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidadenº 

 ,do  CPF nº ,   DECLARA,   sob  as   

penaselencadas na Lei n° 8.666/93, que em conformidade com o previsto no art. 3° 

da  Lei Complementar n° 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta 

equivalente a uma  (microempresa 

ouempresa de pequeno porte). Declara ainda que não há nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4°, art. 3° da LC123/06. 

 

Assinatura e carimbo 

Representante da empresa 

Carimbo do CNPJ: 


