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TOMADA DE PREÇOS N.º CNO-09/2013 

Processo Licitatório 18/2013 
 

 

1– PREÂMBULO 

 

 

1.1 O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO de Campos Novos - 

SC torna público, que se encontra aberta a licitação na modalidade de “TOMADA DE 

PREÇOS” Nº 09/2013, tipo de licitação MENOR PREÇO POR GLOBAL, que será 

processada e julgada em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação. 

 

1.2- Os envelopes n.º 1 “Documentação” (contendo a documentação citada na seção 4) e n.º 2 

“Proposta Comercial” deverão ser entregues na Rua Caetano Carlos, 466, no Setor de 

Material e Transporte do SAMAE, em Campos Novos - SC até as 14h00min do dia 21 de 

junho de 2013, não se aceitando justificativas de atraso na entrega dos envelopes, devido a 

problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza. 

 

1.3- O início de abertura do envelope n.º 1 “Documentação”, ocorrerá as 14h00min do dia 21 

de junho de 2013 na sede administrativa do SAMAE, localizada à Rua Caetano Carlos, 466 

em Campos Novos – SC. 

A abertura do envelope n.º 2 “Proposta Comercial” será no mesmo dia, mediante a 

desistência expressa de interposição de recurso de que trata o artigo 109, inciso I da Lei 

Federal 8666/93, por parte dos participantes, caso não haja esta manifestação por parte das 

empresas participantes do certame uma nova data será marcada e lavrada em ATA. 

 

OBS: - AS EMPRESAS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE 

AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO 

ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS 

DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES 

DE QUE O SAMAE APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO O 

DISPOSTO NO ART. 87 § 2.º, DA LEI 8666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES. 

 

1.4 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
1.4.1. As empresas proponentes deverão apresentar "DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS" em envelopes separados, indevassáveis, 

cada um deles com identificação clara do proponente referente à licitação e identificando 

preferencialmente o conteúdo dos envelopes como segue: 
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a) Documentos de Habilitação: 

 

SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 09/2013 

ENVELOPE Nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ DA PROPONENTE: 

 E-MAIL E TELEFONE 
 

b) Proposta de Preços: 

 

SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 09/2013 

ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS” 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

            CNPJ DA PROPONENTE 

            E-MAIL E TELEFONE 

 

2– OBJETO 

 

2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E 

FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE 

CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

DURANTE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2013, 

COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO PARA MAIS 4 (QUATRO) PERÍODOS 

IGUAIS. 

QUANTIDADE APROXIMADA: 1200 (HUM MIL E DUZENTOS) VALES-ALIMENTAÇÃO / 

MÊS. 

VALOR INICIAL: R$ 9,28 (NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) POR VALE-

ALIMENTAÇÃO, QUE SERA DISPONIBILIZADO 22 VALES-ALIMENTAÇÃO POR 

SERVIDOR MENSAL. 

 

2.2 – A quantidade de Vales mencionada no subitem anterior, poderá ser aumentada ou 

reduzida em até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 

8.666/93, em conformidade com as necessidades da Autarquia 

 

3 – DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1- Será vetada a participação da empresa: 

 

a) Com falência ou concordata decretada; 

b) Declarada inidônea por ato do poder público; 
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c)  Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha participação 

direta ou indireta com o licitante; 

 

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

comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO    

 

4.1 Esta licitação está aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de atividade 

pertinente ao objeto da Tomada de Preços, que atenderem os requisitos do presente edital e 

comprovarem as seguintes condições: 

4.1.1 Habilitação Jurídica: 

4.1.2 Conforme o tipo da sociedade da proponente: 

 

              A.1 Registro Comercial, no caso de firma individual; 

A.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. 

 

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. 
 

4.2 Quanto à Regularidade Fiscal: 

a) – Apresentar cópia autenticada ou original (emitida por meio eletrônico das Certidões de 

Negativa de Débito junto ao: 

 

4.2.1 – INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social;  

4.2.2 – Fazenda Federal, Estadual e Municipal da Sede do Licitante; 

 OBS: A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação 

da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Certidão Quanto à Dívida 

Ativa da União emitida através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à 

verificação de veracidade via Internet;  

 

Alem disso devem apresentar os seguintes documentos: 

  

4.2.3 – CRF do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;  

4.2.4 – Cartão do Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

4.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, provando a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos di Título VII-A da Consolidação das 
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Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, com a redação dada pela Lei nº 

12.440/2011. 

 

4.2.6 – Junto com a documentação deverá ser fornecido à pessoa responsável, endereço 

e os meios de comunicação inclusive o numero de celular. 

 

OBS: Se a licitante optar por autenticar os documentos por servidor do SAMAE deverá fazer 

com antecedência, não sendo aceito na hora da abertura. 

 

Todas as Negativas poderão ter suas veracidades verificadas na Internet e na falta de 

qualquer dos itens acima mencionado será automaticamente desclassificada a empresa 

licitante. 

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 da emissão. 

b) – Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere o subitem 4.2 a 4.2.6 deste 

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

endereço, observado que: 

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; 

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) – 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. 

d) - 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. 

e) - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 02 (dois) 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. 

f) - 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 a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

g) – Tanto em relação à apresentação dos documentos que comprovem a regularidade fiscal 
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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 estabelece 

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 Certidão simplificada. 
  

4.3 – 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 60 (sessenta) dias da data limite para entrega 

das propostas da presente licitação;  

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 de-

manda judicial;  

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 deverá ser informado o nº. telefone e e-

mail da empresa licitante sob pena de inabilitação.  

 

4.4 – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUI-

ÇÃO FEDERAL  

 

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

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 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 I deste edital.  

 

4.5 – DOCUMENTOS (INDICAÇÃO) E  RESGISTROS  

 

a)  - Carta indicando o responsável pela assinatura do Contrato contendo o nome com-

pleto, cargo, número da cédula de identidade – RG e do Cadastro Nacional de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF. 

b) – A empresa licitante deverá indicar junto com o envelope de habilitação, posto de a-

tendimento ao usuário, que deverá ser na sede do município de Campos Novos - SC. 

c) - REGISTRO NO PAT Registro no Programa de Alimentação do Trabalhador 

– PAT, do Ministério do Trabalho, como empresa prestadora de serviços de 

alimentação coletiva, para administração e/ou fornecimento de Vales que permitam a 

aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. 

 

5 - PROPOSTA COMERCIAL 
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5.1- Deverá conter a proposta, em português, com os seguintes dados, sob pena de 

desclassificação: 

 

a) Nome da empresa, endereço completo, e-mail CNPJ; 

 

b) Número deste Edital de Tomada de Preços, 

 

c) Deverá ser cotado preço unitário para cada item expresso em moeda corrente do país, 

com duas casas decimais, escrito em algarismos arábicos, para o item ofertado e 

ou/prestação de serviço, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e nele deverão estar 

computadas todas as despesas de frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais 

encargos incidentes, inclusive a confecção e entrega dos cartões magnéticos.  

d) O prazo de entrega dos cartões deverá ser no prazo Maximo de 05(cinco) dias 

corridos, após o pedido.  

e) Os valores totais serão expressos em algarismos e por extenso, em moeda corrente 

nacional, apurados à data de apresentação da proposta o percentual correspondente à 

taxa de administração e ou, abatimentos concedido, expresso em algarismo e por 

extenso, com duas casas decimais, fixo e irreajustável; 

f) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto para entrega 

do envelope proposto; 

g) Data, rubrica, assinatura e identificação do representante legal, bem como número de 

agência e conta bancária para depósito. 

h) Deverá constar também a relação de no mínimo 06 (seis) estabelecimentos 

credenciados na cidade de Campos Novos – SC. 

i) Especificação detalhada da forma de fornecimento, indicando o sistema de circulação 

e segurança do uso dos cartões de Ticket”s Alimentação. 

 

5.2 - No percentual cotado referente à Taxa de Administração ou Abatimento, deverão 

estar computadas todas as taxas, impostos e demais encargos e despesas incidentes sobre 

objeto desta licitação. 

a) - A empresa vencedora (contratada) deverá confeccionar e entregar ao SAMAE, Tic-

ket”s alimentação,  (cartões eletrônicos) individuais para cada servidor da Autarquia, no 

prazo de 05 (cinco) dias corridos após a comunicação. 

b) – A disponibilização de créditos Alimentação ou dar-se-á mediante requisição mensal 

efetuada pelo SAMAE à empresa Contratada, que sempre o fará no último dia útil, para li-

beração no prazo máximo de 03 (três) dias do mês subsequente no cartão eletrônico de ca-

da servidor, conforme pedido da Autarquia. 

 c) – O prazo de prestação de serviços objeto deste convite é de 12 (doze) meses,  podendo 

ser prorrogado nas hipóteses previstas no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas altera-

ções, por se tratar de serviço de natureza contínua.  

 

6- DO PROCESSO DA LICITAÇÃO 
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6.1 Da entrega dos documentos de habilitação e proposta comercial: 

 

a) Os envelopes número 1 e 2, concernentes aos Documentos de Habilitação e Proposta 

Comercial, deverão ser entregues devidamente fechados e indevassáveis à Comissão 

Permanente de Licitação, que os receberá no local estabelecido anteriormente até a 

data e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital; 

b)  Somente serão aceitas manifestações por escrito, em formulário fornecido pelo 

SAMAE, do proponente que se fizer representar por seu Diretor ou um de seus 

sócios, devendo apresentar o Contrato Social da empresa no original ou cópia 

autenticada, ou representante desde que apresente Procuração devidamente 

formalizada. 

 

6.2 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 

 

A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o procedimento 

estabelecido no Artigo 43 da Lei Federal 8.666/93. 

 

6.2.1 Da abertura dos envelopes da documentação: 

 

a) No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença ou não dos 

licitantes ou seus representantes presentes e demais interessados em assistir ao ato, a 

Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 

Documentação e Proposta Comercial, os quais serão rubricados pelos seus membros 

e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do 

envelope “proposta de preços”; 

 

b) Os documentos contidos no envelope número 01 serão examinados e rubricados pelos 

participantes da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou 

seus representantes credenciados; 

 

c) Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a seção de abertura, uma nova 

data será estabelecida em ata circunstanciada a respeito, na qual os proponentes 

presentes tomam conhecimento e para os proponentes que não tiverem comparecido 

será comunicado via fax ou correio eletrônico (e-mail). 

 

 6.2.2- Da abertura dos envelopes da proposta comercial 

 

a) Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serão abertos a seguir no mesmo 

local, pela Comissão Permanente de Licitação, havendo renúncia expressa de 

interposição de recursos de que trata o artigo 109, I, “a” da Lei Federal 8.666/93. 

Caso contrário, a data de abertura constará em ata, ficando todos os proponentes 

cientes da mesma; 
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b)  As propostas contidas nos envelopes número 02 serão examinadas e rubricadas pelos 

membros da Comissão permanente de Licitação, bem como pelos proponentes ou 

seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços; 

 

c) Será lavrada ata circunstanciada a respeito, informando data de julgamento. 

 

  d) Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os licitantes presentes poderão nomear 

apenas alguns entre eles para rubricar os documentos apresentados, seja na fase de 

habilitação ou classificação. 

d)  É facultada à Comissão de Licitações, bem como à autoridade superior, em qualquer 

fase da Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que 

deveriam constar originariamente da proposta, conforme art. 43, § 3º, da lei nº 

8.666/93. 

 

 6.2.3 – Dos critérios para julgamento: 

 

 Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas no Edital; 

 

b) Não estiverem datadas e assinadas pelo representante legal ou autorizado; 

 

c) Propostas com preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis, estes nos 

termos; 

d) do artigo 48 § 1º e 2º da Lei nº 8666/93, com redação dada pela Lei 9648/98; 

e) Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista neste Instrumento, bem como 

proposta alternativa 

 

 6.2.4 – Da classificação: 

 

a) As propostas consideradas aceitáveis, e de acordo com a especificação técnica, serão 

analisadas pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a classificação levando-

se em conta exclusivamente menor preço global sendo que a classificação se fará 

pela ordem crescente dos preços propostos,  

 

b) Havendo discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso. 

 

c) No caso de empate, o objeto do certame será adjudicado à licitante vencedora do 

sorteio realizado em ato público, para o qual serão convocados os licitantes 
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empatados, através de comunicação via fac-símile ou e-mail, nos termos do artigo 

45, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93 

d) No julgamento das propostas, será considerado vencedor o licitante que oferecer o 

MENOR PERCENTUAL REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ou MAIOR 

PERCENTUAL DE ABATIMENTO/DESCONTO, desde que atendidos os requisitos deste 

EDITAL. 

d.1 - Entende-se como sendo a Taxa de Administração, o percentual exigido para a 

administração e fornecimento dos Ticket”s alimentação; 

d.2 - Entende-se como sendo o Abatimento Concedido, o percentual de desconto 

que a empresa venha a conceder para a administração e fornecimento dos Ticket”s 

alimentação; 

d.3 – O percentual da Taxa de Administração ou Abatimento não será reajustado, e 

permanecerão fixas e sem reajustes até o final do Contrato, porém o valor unitário do 

Ticket”s alimentação, sofrerá reajuste no mês de abril de cada ano, de acordo com a 

Lei complementar 12/2011 de 14.12.2011 no art. ou outro que venha a substituí-lo. 

OBS: Neste caso a empresa será comunicado via oficio. 

d.4 - A classificação e o julgamento serão informados às empresas, abrindo-se prazo 

de cinco (05) dias úteis para interposição de recursos, a contar do primeiro dia útil 

subsequente ao do recebimento do aviso correspondente pelas licitantes. 

     d.5 - Caso todas as propostas sejam desclassificadas, o SAMAE poderá fixar aos            

licitantes o prazo de oito (08) dias úteis para apresentação de novas propostas, excluídas 

as causas que ensejaram a desclassificação.  

   d.6 - Nesse caso, todos os licitantes serão comunicados, formalmente, do dia hora e 

local para entrega e abertura dos novos envelopes. 

d.7 - A classificação das propostas só produzirá efeito após a Homologação e        

Adjudicação pelo Diretor do SAMAE. 

 

7- DO PAGAMENTO 
 

a) O pagamento será realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, em 

até 10 (dez) dias corridos, após a liberação dos créditos mediante a apresentação de 

Nota Fiscal e boleto bancário, estando de acordo com o solicitado no edital, 

Salientamos que só será aceito nota Fiscal Eletrônica.  

 

b) Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

c) Havendo atraso no pagamento por parte do SAMAE, o preço contratado será 

reajustado pelo INPC/IBGE do período. 
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d) A NOTA FISCAL deverá indicar o número do EMPENHO correspondente, bem 

como indicar o nome do banco e número da conta bancária da firma licitante. 

 

e) Ficam expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para a 

execução do objeto deste edital, constituindo-se na única remuneração devida. 

 

f) 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 Lei 8.666/93. 

 

g) Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para a 

execução do contratado, constituindo-se na única remuneração devida, inclusive a 

carga e descarga dos materiais. 
 

h) O preço estipulado será fixo, não havendo reajuste de qualquer espécie. 
 

 

8- DAS PENALIDADES 

 

8.1 – A proponente que deixar de cumprir as condições estabelecidas no Edital, na proposta 

apresentada, ou vier a fazê-lo de modo defeituoso e/ou prejudicial aos interesses do Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), sem prejuízo das penalidades previstas 

no Capitulo IV, Seção II, Artigo 87 da Lei n. 8.666/93, ficará sujeito à aplicação da MULTA, 

conforme abaixo: 

 

a) 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor do contrato, até o limite de 20% 

(vinte por cento), em descumprimento as condições estabelecidas no edital. 

 

b) 5,00% (cinco por cento) do valor total do Contrato em caso de rescisão contratual por 

inadimplência da Contratada. 

 

9- DOS RECURSOS 

 

9.1 - Dos atos da Administração do SAMAE caberão os recursos previstos no artigo 109 da 

Lei Federal 8666/93, os quais deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, no endereço citado no item 1.2. 

 

10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

Exercício de 2.013 e de exercícios futuros, consignadas no: 

Projeto/Atividade: 17.51.20036 – 2.059 – 2.060 2.058 
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Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0244 

 

11 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO          

11.1 - Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, a Administração 

poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

11.2 - No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

 

12 – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

12.1 - A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (ANEXO IV) dentro de cinco (05) 

dias úteis da convocação expedida pela Administração, na sala do Setor de Compras, situada 

na Rua Caetano Carlos, nº 466 Campos Novos - SC ou em outro local que venha a ser 

acordado entre as partes.  

12.2 - O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

desde que ocorra motivo justificado pela parte e aceito pela Administração. 

12.3 - Decorrido o prazo estipulado, se a adjudicatária não aceitar ou não retirar o Contrato 

no prazo e condições estabelecidas, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções 

previstas na Lei de Licitações e neste Edital de Licitação. 

12.4 - Serão de total responsabilidade da licitante vencedora as despesas e providências 

inerentes à assinatura do contrato. 

12.5 - É facultada à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas 

condições do artigo 64, § 2º da Lei n.º 8.666/93. 

12.6 - A substituição de todos os documentos apresentados na licitação que estejam com o 

prazo de validade vencido na data da assinatura do contrato. 

12.7 - O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nas 

hipóteses previstas no art. 57, inciso II  da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, por se tratar de 

serviço de natureza contínua.  

12.8 - Durante a vigência do Contrato, a Autarquia reserva-se ao direito de solicitar à 

empresa Contratada, a ampliação do número de estabelecimentos credenciados, buscando 

melhorar o atendimento aos seus servidores. 

 

13 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

13.1 - A rescisão contratual obedecerá ao disposto no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 

poderá ser: 
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a) - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos 

incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

a.1 - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretará as consequências 

previstas no art. 80, incisos I a IV da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

b) - Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração. 

c) - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão pela 

Administração, com as consequências previstas no item 18.2.2, deste Edital de Licitação. 

d) - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 

8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados, quando os houver sofrido.  

 

14 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14. 1 - Dos atos da Administração decorrentes desta licitação caberá recurso nos termos do 

art. 109 da Lei 8.666/93. 

14.2 - Por ocasião da habilitação e julgamento das propostas, estando todos os prepostos dos 

licitantes presentes à reunião em que for adotada a decisão e havendo concordância, poderá 

ficar consignada em Ata a desistência expressa ao direito de interposição do recurso previsto 

no art. 109, inciso I, alíneas “a” e “b” consoante disposto no art. 43, inciso III, ambas da Lei 

8.666/93. 

14.3 - Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo legal 

e/ou subscrito por procurador não habilitado legalmente no processo a responder pela firma. 

14.4 - Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei Federal n.º 8.666/93, os quais 

deverão ser protocolados junto a Autarquia, no horário das 09 às 11 horas e das 14h00min às 

17h00min horas, dirigidos ao seu Diretor, por intermédio da Comissão de Licitação. 

14.5 - Para efeitos de recurso administrativo, todos os pedidos de cópias deverão ser 

efetuados mediante requerimento formal do representante legal da empresa, dirigidos à 

Comissão de Licitações do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE. 

 

15 - DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. 

 

15.1 Os esclarecimentos e dúvidas deverão ser esclarecidos antes da elaboração da proposta 

técnica, visando atender plenamente a todas as exigências do SAMAE para este 

fornecimento, as dúvidas serão esclarecidas pelo SAMAE através do Setor de licitações, 

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) 3541-0844, e e-mail  compras@samaecn.com.br,  até o penúltimo dia designado para a 

abertura dos envelopes contendo a “Documentação” e “Proposta” 

mailto:compras@samaecn.com.br
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As empresas interessadas em participar desta licitação deverão acompanhar todas as eventu-

ais 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 parti-

cipar 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 e camposnovos.sc.gov.br 

15.2 - Compõem o presente Edital: 

Anexo I – Modelo de Proposta; 

Anexo II – Modelo de Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Fato Impeditivo;  

Anexo IV – Minuta do Contrato; 

 

Campos Novos SC, 28 de maio de 2013 

 

 

RODRIGO CARPES DE OLIVEIRA 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samaecn.com.br/
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ANEXO I 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

(Razão Social, CNPJ e endereço da empresa) 

 

A Comissão de Licitação do  

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE 

Campos Novos - SC 

  

a) Ref.: Tomada de Preços nº CNO 09/2013 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

Descrição: Administração e fornecimento de vales-alimentação, através de cartões 

magnéticos, .............. 

 

Taxa de Administração: ..... % (..........) ou Abatimento Concedido):..... % (...........). 

 

Relação de estabelecimentos credenciados: 

 

.................. 

.................. 

.................. 

 

Agencia e conta Bancaria 

 

Condições de Fornecimento: Mediante pedido, conforme Edital de Licitação. 

 

Mediante a apresentação da presente proposta nos submetemos a todas as cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital de Licitação. 

 

(Local e Data) 

(Identificação e assinatura do representante legal da empresa).  
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ANEXO II 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

 

 

A Comissão de Licitação do  

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE 

Campos Novos - SC 

  

Ref.: Tomada de Preços nº CNO 09/2013 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 

declaro sob as penas da Lei que nos termos da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 que 

alterou dispositivos da Lei nº 8.666, de 16 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, que 

a nossa empresa, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e 

qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos. 

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente. 

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Identificação e assinatura do representante 

legal da empresa). 
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ANEXO III 

 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

(Razão Social, CNPJ e endereço da empresa) 

 

A Comissão de Licitação do 

Serviço Autônomo Municipal de  Água e Esgoto – SAMAE 

Capinzal/SC 

  

b) Ref.: Tomada de Preços nº CNO 09/2013 

 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes 

situações: 

 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal 8.666/93, e suas 

alterações. 

d) Estar em processo de Falência ou Concordata; 

 

 

  Nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações, 

comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e 

da qualificação exigidas pelo edital. 

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Identificação e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO IV 

 

CONTRATO N.º CNO – /2013 

    

  CONTRATO CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO 

AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – 

SAMAE DE CAMPOS NOVOS - SC, E A EMPRESA: 

................................................, PARA A ADMINISTRAÇÃO 

NO FORNECIMENTO MENSAL DE TICKET”S 

ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 

CARTÕES ELETRÔNICOS. 

 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Autarquia Municipal da cidade de Campos 

Novos - SC., sito na rua: Caetano Carlos, 466, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

83.158.105/0001-09, e a empresa: ......................................................., com sede na rua: 

.................................................. , na cidade ................................................., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° .............................................., doravante neste ato denominadas 

CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente representadas, sendo a primeira por 

seu Diretor o Sr. JOEL FRANCISCO FAGUNDES,  portador do CPF n.º 543.523.209-, e a 

segunda pelo ........................................................,  portador do CPF nº. ................................ e 

RG nº. ....................................,  No uso das atribuições que lhe conferem, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO decorrente Tomada de preço CNO nº. 09/2013 e do  Processo n.º 

000/2013, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

O objeto do presente instrumento de CONTRATO é A ADMINISTRAÇÃO DA TAXA 

MENSAL No fornecimento de aproximadamente 1.200 (HUM MIL E DUZENTOS) Ticket”s 

Alimentação mediante a utilização de   Cartões Eletrônicos individuais, que permitam aos 

servidores do SAMAE, destinado aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos 

comerciais cadastrados.  

 

Subcláusula Primeira O valor unitário do Ticket”s Alimentação será de R$ 9,28(nove reais e 

vinte e oito centavos), com reajuste previsto para o mês de Abril de cada ano, de acordo com 

a Lei complementar 12/2011 de 14.12.2011 no art. 53,  ou outro índice que venha a substituí-

lo.  

OBS: Neste caso a empresa contratada será comunicado via oficio. 

Subcláusula Segunda: A quantidade estimada de Ticket”s Alimentação poderá ser aumentada 

ou reduzida, de acordo com a necessidade do SAMAE, em 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com o §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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A Contratada se obriga a: 

 

a) Executar os serviços de acordo com as especificações constantes na proposta apresen-

tada; 

b) Fornecer à Contratante, mensalmente, os valores mensais do benefício em cada cartão 

dos créditos Alimentação, de forma permanente e regular e nas quantidades requisita-

das; 

c) Reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais pelo valor dos cartões uti-

lizados, durante o seu período de validade, independentemente da vigência do Contra-

to, ficando claro que o SAMAE não responde solidária ou subsidiariamente por esse 

reembolso, que é de inteira responsabilidade da Contratada; 

d) Reembolsar ao SAMAE pelo preço equivalente ao valor qualquer cartão que este ve-

nha a lhe devolver, por qualquer motivo, a qualquer tempo, inclusive em decorrência 

da rescisão ou extinção do Contrato; 

e) Ampliar a rede de estabelecimentos comerciais, incluindo outras, mediante solicitação 

do SAMAE, sempre que houver condições para tal, no prazo máximo de 20 (vinte) di-

as do recebimento do referido pedido; 

f) Disponibilizar, flexibilizar e manter atualizada a relação dos estabelecimentos comer-

ciais, filiados ao sistema e com os quais mantenha convênio, informando, periodica-

mente ao SAMAE as inclusões e/ou exclusões; 

OBS: A Contratada deverá manter, no mínimo 06 (seis) estabelecimentos credenciados na 

cidade de Campos Novos - SC. 

g) Manter nos estabelecimentos comerciais filiados à sua rede, em local bem visível e de 

fácil identificação de sua adesão ao sistema, objeto deste Contrato; 

h) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo SAMAE, quanto à 

execução dos serviços contratados; 

i) Fiscalizar os estabelecimentos integrantes de sua rede, no sentido de se obter um pro-

duto adequado, variado e higiênico, dentro dos padrões estabelecidos, descredenciando 

os que não apresentarem serviços satisfatórios; 

j) Arcar com eventuais prejuízos causados ao SAMAE e/ou a terceiros, provocados, por 

ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, conveniados ou pre-

postos, na execução dos serviços contratados; 

k) Cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e pos-

turas, bem como, quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, 

pertinentes à matéria objeto do presente contrato, cabendo-lhe única e exclusiva res-

ponsabilidade da Contratada, as despesas diretas ou indiretas tais como: salários, 

transporte, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários 

e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos em-

pregados da Contratada no desempenho dos serviços, objeto desta licitação, ficando o 

SAMAE, isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

l) Fazer a substituição imediata, em caso de extravio, desmagnetização ou outros danos 

com o cartão eletrônico Alimentação, sem ônus à Contratante; 

m) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por 
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ela assumidas, bem como com todas as condições de habilitação exigidas no Edital de 

Licitação.   

n) Prestar informações diretamente ao usuário dos Ticket”s alimentação através do posto 

de atendimento local. 

o)      

A Contratante se obriga a: 

 

a) Emitir pedido mensalmente à Contratada informando a quantidade de Ticket”s Ali-

mentação a serem disponibilizados a cada servidor, sob forma de cartão eletrônico; 

b) Informar a Contratada o Valor do Ticket”s Alimentação que será definido a seu exclu-

sivo critério e atualizado na oportunidade em que esta determinar; 

c) Fornecer à Contratada todos os dados necessários à execução do objeto da licitação; 

d) Efetuar o pagamento referente aos créditos disponibilizados nos cartões eletrônicos 

pela Contratada, bem como da eventual taxa de administração, na forma e condições 

estabelecidas neste Contrato.   

    

CLÁUSULA TERCEIRA– DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

a) O pagamento será realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, em 

até 10 (dez) dias corridos, após a liberação dos créditos mediante a apresentação de 

Nota Fiscal e boleto bancário, estando de acordo com o solicitado no edital, 

Salientamos que só será aceito nota Fiscal Eletrônica.  

 

b) Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

c) Havendo atraso no pagamento por parte do SAMAE, o preço contratado será 

reajustado pelo INPC/IBGE do período. 

 

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

como indicar o nome do banco e número da conta bancária da firma licitante. 

 

e) Ficam expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para a 

execução do objeto deste edital, constituindo-se na única remuneração devida. 

 

f) 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 Lei 8.666/93. 

 

g) Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para a 

execução do contratado, constituindo-se na única remuneração devida, inclusive a 

carga e descarga dos materiais. 
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h) O preço estipulado será fixo, não havendo reajuste de qualquer espécie. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 

 

A Despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta da Dotação Orçamentária do 

Exercício de 2.013 e de exercícios futuros, consignadas no: 

Projeto/Atividade: 17.51.20036 – 2.059 – 2.060 2.058 

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0244 

 

CLÁUSULA QUINTA:  INEXECUÇÃO E RECISÃO CONTRATUAL 

 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as consequências 

contratuais, e as previstas em Lei ou regulamento, de acordo com art. 77 a 80 da Lei nº 8.666 

de 21.06.93. 
  
 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA  

 

O presente CONTRATO vigorará a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado, mediante assinatura de termo aditivo por mais quatro 

período iguais de acordo com o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, por se 

tratar de serviço de natureza contínua. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO 

 

- A rescisão contratual obedecerá ao disposto no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e poderá 

ser: 

a) - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos 

incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

a.1 - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretará as consequências 

previstas no art. 80, incisos I a IV da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

b) - Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração. 

c) - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão pela 

Administração, com as consequências previstas no item 18.2.2, deste Edital de Licitação. 

d) - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 

8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados, quando os houver sofrido.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DA SUBORDINAÇÃO 

 

O presente CONTRATO subordina-se às normas constantes das leis nºs 8.666/93, 8.883/94, 
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9.648/98  e demais legislações em vigor atinentes a Contratos. 

                                                                                   

 CLÁUSULA NONA – DO FORNECIMENTO DOS TICKET”S ALIMENTAÇÃO 

 

A contratada deverá confeccionar e entregar ao SAMAE cartões eletrônicos individuais para 

cada servidor da Autarquia de acordo com o estipulado na cláusula segunda deste contrato 

com inicio no mês de julho/2013 

 

A entrega dos Ticket”s Alimentação dar-se-á mediante requisição mensal do SAMAE  à 

Empresa Contratada, tendo este o prazo de até 05 (cinco) dias para disponibilizar os referidos 

créditos do benefício no cartão eletrônico de cada servidor, conforme pedido do SAMAE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS 

 

Todas as responsabilidades trabalhistas e/ou previdenciárias correrão por conta única e   

exclusiva da Contratada, não se criando qualquer vínculo, entre os empregados           e/ou  

prepostos dela e o Contratante, sendo que o pagamento, a critério do Contratante, poderá ser 

recusado se não apresentados os comprovantes dos recolhimentos trabalhistas e 

previdenciários exigidos em Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Campos Novos - SC., com renúncia expressa a outros por 

mais privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questões fundadas neste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS 

COMPLEMENTARES. 

 

Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei nº 8.666/93 e 

Lei 8.883/94, os preceitos de direito Público, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, por si e seus 

sucessores, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença 

das testemunhas abaixo: 

Campos Novos – SC.  de Julho de 2.013 

 

Pela Contratante      Pela Contratada 

 

 

JOEL FRANCISCO FAGUNDES  

Diretor do SAMAE     

 
TESTEMUNHAS: 
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ALEXANDRE JOSÉ BIOLCHI          NEUSA APARECIDA DE L. DOS SANTOS 

CPF – 073.323.589-13     CPF - 693.438.029-00 


