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PREGÃO PRESENCIAL N.º CNO - 19/2016 

Processo Licitatório 22/2016 

 

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. 

Joel Francisco Fagundes que, encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016, 

tipo de Licitação a de “MENOR PREÇO” - POR ITEM -, que será processado em 

conformidade 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 

n Complementar 123 de 14/12/2006 e alterações posteriores e demais normas legais 

federais, estaduais e municipais vigentes. 

 

1 - DOOBJETO 

 

1.1 - O presente pregão tem como objetivo a aquisição de 01 (um) veículo automotor 

utilitário com compartimento de carga, capacidade para 4 ou 5 lugares, conforme 

relacionados e discriminados no Anexo1. 

 

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

(Documentos de Habilitação) até as 14h00m do dia 19 de maio de 2016, não se aceitando 

justificativas de atraso na entrega das propostas devido a problemas de trânsito ou de 

qualquer outranatureza. 

 

1.3 – Abertura da Sessão será às 14h00m do dia 19 de maio de 2016, Local: SAMAE – 

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

município de Campos Novos - SC, CEP89.620-000. 

 

ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL 

ARQUIVADO NO PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO. 
 

2 - CONDIÇÕES DEPARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da contratação, que atenderem às exigências estabelecidas neste Edital. 

2.2 - Não será admitida a participaçãode: 

2.2.1 - Empresas cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de 

credores ou em dissolução ou em liquidação; 

2.2.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

AdministraçãoPública; 

22.3 Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes 

de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

 

2.3 – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

 

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 sub itens seguintes: 
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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 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 V, do presente 

Edital. 

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 DOCERTAME 

 

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 identidade de fé pública; 

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

Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo VIII 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 social autenticado; 

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

eleição do dirigente dalicitante. 

 

3.2.2 – As licitantes deverão entregar no ato do credenciamento declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser apresentada fora dos envelopes 

de acordo com modelo estabelecido no AnexoVI; 

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; 

3.3.2 - 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 a sua proposta escrita. 
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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 consequência 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 necessário a procuração e/ou carta decredenciamento. 

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

(item 1.3) do edital. 

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOSENVELOPES 

 

4.1 – Aberta à sessão pública do Pregão, e finalizado o credenciamento dos interessado 

sou seus representantes estes entregarão aopregoeiro: 

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 

ENDEREÇO COMPLETO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

 

B) ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

 

5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope nº1 

 

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; 

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

deverá conter: 
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a) O preço unitário e total por item, expresso em reais, com no máximo 02 (dois) 

algarismos decimais; 

b) O prazo para entrega do veículo não poderá exceder 30 (trinta dias), salvo por 

determinação ou aceite do SAMAE; 

c) Os preços propostos não deverão ultrapassar o valor unitário do item, sob pena de 

desclassificação; 

d) 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; 

5.3 – Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 

5.4 - Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com o 

deslocamento estadia alimentação e demais encargos sociais e outros pertinentes quanto à 

entrega do produto, bem como taxas, impostos, fretes, descarga e demais despesas diretas 

e indiretas incidentes sobre o(s)mesmo(s). 

5.5 – Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou 

qualquer outra condição não prevista neste Edital. 

5.6 A simples participação neste certame implica em: 

a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão. 

 

6 – DA FASE COMPETITIVA DOCERTAME 

 

6.1 – Aberta à sessão pública do Pregão, imediatamente após a entrega dos envelopes, o 

pregoeiro abrirá o Envelope nº 1 - Proposta de Preços, verificará a sua conformidade com 

as exigências do presente Edital e as ordenará por ordem de Menor Preço Por Item. 

6.2 – Será considerado autor apto a dar lances aquele que estiver devidamente credenciado 

no processo licitatório 

6.3 – Participarão dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da proposta de 

menor preço e os autores das propostas que apresentem valores até 10% (dez por cento) 

superiores, relativamente, a de menor preço. 

6.3.1 – Serão desclassificadas as propostas que ultrapassem o valor máximo unitário 

estabelecido no Anexo I. 

6.3.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições previstas anteriormente, 

serão chamados a participar dos lances verbais e sucessivos os autores das melhores 

propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 3(três). 

6.4 – Os lances verbais e sucessivos pelo menor preço serão iniciados pelo autor da 

proposta com maior preço dentre aqueles aptos a oferecer propostas e assim, 

sucessivamente, em ordem decrescente, até a proclamação do vencedor. 

6.5 – Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances 

verbais apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação 

da ordem de oferta dos lances. 

6.6 – Os lances, em valores distintos e decrescentes, serão efetuados no momento em que 

for conferida a palavra ao interessado ou representante da licitante, na ordem decrescente 

dos preços, sendo admitida disputa para toda a ordem de classificação estabelecida pelo 

pregoeiro. 

6.7 – É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante. 

6.8 – Os lances observarão o decréscimo mínimo de R$ 200,00 (duzentos reais) do último 

valorofertado. 

6.9 – Não será admitida a desistência do(s) lance(s) efetivado(s), sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades previstas nesteEdital. 

6.10 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante da etapa de competição para o item e na consideração do 

último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
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6.11 – Caso as licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o 

pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço. 

 

6.12 – DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENOPORTE 

 

6.12.1 – 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. 

6.12.2 – 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. 

6.12.3 - 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 depreclusão. 

6.12.4 - 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) 

6.12.5 - 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) 

6.12.6 - 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) 

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

proposta originalmente vencedora do certame. (Artigo 45, parágrafo2º) 

6.12.8 – O disposto no subitem 6.12.1 e suas alíneas somente se aplicarão quando amelhor 

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. 

6.12.9 – 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 LeiComplementarnº123/2006. 

6.13 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, 

as licitantes deixarem de apresentar novos lances. 

6.14 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas, em ordem crescente, as ofertas de 

preços propostos, o pregoeiro verificará: 

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. 

6.15 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá 

negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter melhor preço. 
6.16 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. 
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6.17 – Serãodesclassificadas: 

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

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

características do bem cotado, impedindo sua identificação com o item/lote licitado;  

c) c) as que conflitarem com a legislação em vigor; 

d) as que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos no item proposta de preços 

deste Edital; 

e) as propostas que cotarem valor unitário maior que o valor máximo estabelecido no 

Anexo I deste edital. 

6.18 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não 

previstas no Edital. 

6.19 – 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).2. 

 

7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº2 

 

7.1 - 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 

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 secção 

aconselha-se que a empresa faça até as 11h00min do dia da licitação; 

7.1.1 - Somente serão aceitos documentos originais ou cópias legíveis, que ofereçam 
condições de análise por parte dopregoeiro; 
7.1.2 - Somente será(ão) autenticado(s) documento(s) através da apresentação de seu(s) 
original(is); 

7.1.3 - 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. 

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

licitantes, é constituída de: 

a) HabilitaçãoJurídica: 

 

Conforme o tipo da sociedade da proponente: 

A.1 Registro Comercial, no caso de firmaindividual; 

A.2 Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 

subsequentes devidamente registradas, em se tratando de sociedadecomercial 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhados da ata arquivada da          

Assembleia          da          última          eleição          da       Diretoria 
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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 órgão 

competente. 

 
 

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

 

c) Certidão Negativa OU Positiva com efeitos de Negativa de Dívida Ativada 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  de  Serviço 

– FGTS; 

 

g) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro 

ou Cartório da sede dalicitante; 

 

h) 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. 

 

i) 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, conforme anexo VI doEdital. 

 

j) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal, conforme Anexo III doEdital; 

 

k) 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. 

 

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, de17/10/2014)”; 

b) - O documento exigido na letra (h) poderá ser confrontado com o Cadastro 

Nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS); 
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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, osdocumentos  a  que  se  refere  deste  edital  deverão 

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

observadoque: 

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

matriz; 

# 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 deGarantia  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 alicitação. 

 

8 – DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 – documentos dehabilitação 

 

8.1 – 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; 

8.2 – Constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no 

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

8.3 – 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; 
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b) Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que forem excluídas 

da fase competitiva do certame, serão devolvidos imediatamente àinteressada. 

 

9 – DA SESSÃO PÚBLICA DOPREGÃO 

 

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 – Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo 

motivo excepcional assim caracterizado pelo pregoeiro. 

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. 

9.3 – O pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar 

alguma providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 

 

101 – DO JULGAMENTO 

 

10.1 - 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”. 

10.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato 

convocatório da licitação. 

10.3 – Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste 

Edital (quanto à proposta e à habilitação), a licitante será declarada vencedora sendo-lhe 

adjudicado o objeto. 

 

11 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOSRECURSOS 

 

11.1 – 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. 

11.2 - 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 contra-razões em igual número  de 
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dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada 

vista dos autos. 

11.3 - 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. 

11.4 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 

recurso. 

11.5 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 

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

11.6 - Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

11.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

11.8 – As impugnações, recursos e contrarrazões deverão ser entregues no SERVIÇO 

AUTONOMOMUNICIPALDEÁGUAEESGOTO–RUACAETANOCARLOS, 

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

compras@samaecn.com.br. 

 

12 – DACONTRATAÇÃO 

 

12.1 - 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 dosprodutos. 

 

13 - DOPREÇO 

 

13.1 - O Valor total máximo do objeto deste certame é de: R$ 64.450,00 (Sessenta e 

quatro mil e quatrocentos reais). 

 

14- DA FORMA DE ENTREGA DOPRODUTO 

 

14.1 – O horário para a entrega do produto, objeto desta licitação, será das 07h30min às 

10h30min ou das 13h30min às 17h00min, de segunda à sexta. 

 

14.2 – A fiscalização da entrega do produto ficará sob responsabilidade do setor de 

compras do SAMAE; 

    

OBS: 

O Veiculo deverá ser entregue ao SAMAE 0KM, aconselha-se que se a licitante vencedora 

não for dentro do perímetro urbano do município  faça o transporte em um caminhão 

guincho. 

 

15 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1- Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela 

execução da prestação dos serviços, objeto desta licitação, a Administração do SAMAE, 

através de seus servidores ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a 

plenitude daquela responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização do 

produto entregue. 

mailto:compras@samaecn.com.br
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15.2 - A fiscalização exercerá controle em relação à quantidade e particularmente à 

qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades 

previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas. 

15.3 - A fiscalização poderá ordenar a qualquer momento, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis ao caso, a paralisação da entrega do produto sempre que a empresa 

deixar de cumprir o contido no edital. 

 

16 – DA RESCISÃOCONTRATUAL 

 

16.1 – A rescisão do Contrato poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

17 – DOS DIREITOS DAADMINISTRAÇÃO 

 

17.1 – Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, na forma estabelecida no art. 77 da Lei Federal nº8.666/93. 

17.2 – 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. 

17.3 – 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. 

 

18. - DOPAGAMENTO 

 

18.1 Para pagamento do valor contratado a contratada deverá apresentar a nota fiscal 

correspondente do valor total, o qual será efetuado pelo SAMAE em até 10 dias após a 

entrega e estando aceito. 

A NOTA FISCAL deverá indicar o número do EMPENHO correspondente, bem como 

ser destacados todos os impostos incidentes e indicar o nome do banco e número da 

conta bancária da empresa contratada para depósito (preferencialmente Bancos  

Bradesco e CEF). 

 

18.2 Documento de garantia de um prazo mínimo de 01 (um)ano; 

 

18.3 _ Após a apresentação de todos os documentos mencionados será enviado para a 

avaliação junto à equipe técnica de fiscalização do SAMAE, para que, estando em 

acordo, seja encaminhado para opagamento; 

 

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

CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução 

do serviço contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

 

18.5 - O preço estipulado será fixo, não havendo reajuste de qualquer espécie. 
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18.6 - O preço cotado deverá ser fixo para o período da licitação, ressalvada eventual 

alteração para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, com fundamento no 

art.65, II “d”, da Lei8.666/93. 

 

18.7 - Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTOANTECIPADO 

 

18.8 - Em caso de eventual atraso no pagamento, o SAMAE procederá a atualização do 

valor mediante correção monetária do período medida pelo índiceINPC/IBGE. 

 

19 – DAS DOTAÇÕESORÇAMENTARIAS 

 

19.1 A despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta da Dotação Orçamentária 

do Exercício de 2.016 consignadasno: 

 

PROGRAMA: 17.512.0036 

PROJETO/ATIVIDADE – 1.037 

ELEMENTO: 4.4.90.00.00.00.00.00.0603 

    4.4.90.00.00.00.00.00.0089 

20 –ESCLARECIMENTOS 

 

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; 

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

com o Artigo 65 da Lei nº8.666/93. 

20.3 – 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; 

20.4 – 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; 

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

dos documentos apresentados em qualquer fase dalicitação; 

 

21 - DAS DISPOSIÇÕESFINAIS 

 

21.1 - As empresas poderão requerer esclarecimento sobre o presente edital de pregão e 

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

recebe-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, via site, www.samaecn.com.br e ou através dos endereços eletrônicos 

compras@samaecn.com.br e licitacao@samaecn.com.br, pelo telefone (49) 3541-0844, 

até02(dois)diasúteisantesdadatamarcada,informandosuarazãosocial,endereço 

http://www.samaecn.com.br/
mailto:compras@samaecn.com.br
mailto:licitacao@samaecn.com.br
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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. 

21.2 – 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. 

21.3 - As empresas interessadas em receber o arquivos auto cotação deverão solicitar 

nos endereços eletrônicos acimacitados. 

21.4 – 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 

 

Campos Novos SC, 09 de maio de 2016. 

 

 

 
 

NEUSA APARECIDA DE LIMA 

PREGOEIRA 

 

 

 

 

 
Aprovo o Edital 

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

 

 

 

 

 

JOEL FRANCISCO FAGUNDES 

DIRETOR DO SAMAE 
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ANEXO I 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO 

 

Veículo zero quilômetro, fabricação nacional; tipo utilitário cabine dubla, transporte mínimo 

4 (quatro) passageiros incluindo o motorista, cor branca ano/modelo 2016, motor 

bicombustível mínimo 1400cc, potência mínima de 85cv, torque mínimo de 12,5 kgf.m, 

capacidade mínima de carga 650 kg, câmbio manual com no mínimo 6 marchas sendo 5 a 

frente e uma a ré, direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, cinto de segurança 

dianteiro com regulagem de altura, laterais traseiros retrátil de 3 pontos, bancos traseiros 

com apoio de cabeça, air bag duplo, aparelho de som, alarme, trava elétrica das portas, aviso 

sonoro de ré, retrovisores externos com regulagem interna, sistema de freios hidráulico a 

pedal e abs e ebd, freios traseiros a tambor e dianteiros a disco ventilado, rodas em aço 14" e 

pneus 175/70 R14 radiais sem câmara com calotas, protetor de cárter do motor e da caixa de 

câmbio (exceto para os modelos onde a  posição destes componentes estejam protegidos 

pelo eixo dianteiro de veículo), tanque de combustível capacidade mínima de 40 litros. 

Hodômetro total e parcial digital, contagiros, caçamba com revestimento, fixação de carga, 

lona marítima, protetor de teto tipo Santo Antônio, jogo de tapetes, carpete no assoalho 

interno, protetor de caçamba, bancos dianteiros individuais, bem como todos os 

equipamentos normais de produção pertinentes ao modelo e demais equipamentos exigidos 

pelo conselho detrânsito. 
 

 

 

Elaborado: 

 

__________________ 

Alexandre José Biolchi 

Assistente Administrativo 

CAMPOS NOVOS – SC, 09 de Maio de 2016 

 

             ____________________________ 

NEUSA APARECIDA DE LIMA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

Aprovo o Edital 

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

 

 

 

           _____________________________ 

JOEL FRANCISCO FAGUNDES 

DIRETOR DO SAMAE 
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ANEXO II 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Item 

 

Un. 

 

Quant. 
Especificação (Modelo, Fabricante, Etc) e 

ou/serviços 

 

Marca 
Valor Em Real 

Unitário Total 

01 01 01     

 

 

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) 



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 InscriçãoEstadual – Isento 

 

 

 
 

ANEXO III 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Empresa   inscrito no CNPJ 

n  por intermédio de seurepresentantelegal 

o(a)Sr(a)    portador(a)  da  Carteirade 

Identidade n o   e do CPF no 

 , DECLARA que cumpre o 

incisoXXXIIIdoart. 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) 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

 

FOLHA DE DADOS PARA 

ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

RazãoSocial:    . 

Endereço:     . 

Cidade: Estado: CEP: . 

Telefone:( ) Fax:( ) . 

Nome da pessoa paracontatos: 

   . 

Telefone:( ) E-mail: 

 . 

Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: 

 .  

Cargo que a pessoa ocupa naempresa: 

  . 

RGnr.: 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. 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

Aempresa , com sedena 

 , 

C.N.P.J.sobnº , representada peloSr. 

 , 

CREDENCIAoSr. , 

 (CARGO), 

portador doR.G.nr. e C.P.F.nr. 

 , 

para representá-la perante ao SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 19/2016, 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: 

R.G.: 

CARGO: 



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 InscriçãoEstadual – Isento 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

(pode ser preenchida para entrega) 

Aempresa  , comsedea , 

CNPJsobnº , por seu representanteSr. 

 , 

RGnr. e C.P.F.nr. , 

declara que cumpre plenamente os requisitos dehabilitação. 

 , de de 2016. 
 

Empresa: 
Representante legal: 


