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TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021             Processo Licitatório nº 19/2021 Processo PBS nº 468/2021 
  
Código de Registro no TCE-SC: B2F1C1B9C55AA81AE6D336D73438EAC8AC5C2B1C 
 
Título: EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MTS DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM PEAD 315MM E 
DEFOFO DN 150MM, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS, TRAVESSIA SUBAQUÁTICA SOB O RIO BRAÇO DO 
NORTE, ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXOS I E II DESTE EDITAL, englobando fornecimento de materiais e 
serviços (EXCETO MATERIAIS HIDRÁULICOS). 
Forma de Fornecimento: Entrega imediata. 
Regência: Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93 e alterações. 
  
Data e horário de apresentação dos envelopes: Até às 14h15min. do dia 17/11/2021. 
Data e horário da abertura dos envelopes: Às 14h30min. do dia 17/11/2021. 
 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MTS DE ADUTORA DE 
ÁGUA TRATADA EM PEAD 315MM E DEFOFO DN 150MM, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS, TRAVESSIA 
SUBAQUÁTICA SOB O RIO BRAÇO DO NORTE, ENTRE OUTROS. 
LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
  
Local de apresentação e abertura dos envelopes: no Setor de Compras, na sede Administrativa do SAMAE, 
situada na Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 612, Centro, na cidade de São Ludgero, Estado de Santa 
Catarina. 
 
Horário de Expediente do SAMAE: Das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min. 
 

 

 
Atendendo as recomendações da Organização Mundial da Saúde em prevenção ao Coronavírus (COVID-19), 
a licitação será realizada no Auditório do SAMAE e respeitando a distância mínima recomendada entre as 
pessoas, sendo que o SAMAE disponibilizará álcool em gel e exigirá o uso de máscaras por todas as 
pessoas presentes. 
 

 

O SAMAE DE SÃO LUDGERO com sede na Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 612, Centro, SÃO 
LUDGERO, SC - CEP 88730-000, torna público aos interessados que está promovendo o presente certame 
licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS P/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL referente ao PROCESSO Nº. 468/2021, de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993 e as condições deste, com vencimento previsto para a entrega dos envelopes, contendo os documentos 
para habilitação e proposta no(a) Sede Administrativa do SAMAE, para o dia 17/11/2021 às 14:15 horas, e a 
abertura do invólucro da documentação de habilitação a realizar-se no dia 17/11/2021 às 14:30 horas, na SEDE 
ADMINISTRATIVA DO SAMAE. 

 

1. OBJETO 
A presente licitação tem como objeto a Serviços de implantação de adutora com extensão de 1963 

metros em PEAD PE 100 PN 10 DE 315mm com instalação de válvula redutora de pressão, 03 pontos de 

derivação  da rede de PEAD 315 para rede PVC PBA DN 50mm, 02 pontos de interligação com rede 

existente em PVC DEFOFO 200mm, implantação de adutora de com extensão de 464 metros em PVC 

DEFOFO DN 150mm, transposição de rio compreendendo a extensão de 162 metros de adutora em PEAD 

PE 100 PN 10 DE 160mm sub-aquática, 02 caixas de registro de manobra e implantação de adutora com 

extensão de 980 metros em PVC Defofo 150mm, CONFORME ANEXOS I E II DESTE EDITAL, englobando 

fornecimento de materiais e serviços(EXCETO MATERIAIS HIDRÁULICOS) para execução total da obra, 

incluindo equipamentos, transporte, soldagem de PEAD, escavadeira, munck e outros necessários a finalização 

da obra.  

1.1 Os materiais hidráulicos, relacionados no ANEXO XVIII - RELAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS A 
SEREM FORNECIDOS PELO SAMAE (TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, VÁLVULAS, MEDIDORES, ETC.) 
serão fornecidos pelo SAMAE, cabendo a empresa, transporte, montagem e instalação dos mesmos. As 
quantidades e especificações de serviços e materiais estão constantes dos projetos técnicos (memoriais 
descritivos, pranchas gráficas e planilha), que são parte integrante deste instrumento convocatório, bem como os 
demais Anexos deste Edital. 
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1.2 As plantas dos projetos técnicos poderão ser solicitadas através do endereço de e-mail: 
compras@samaesl.sc.gov.br. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências 
estabelecidas neste Edital. 

2.2 Não será admitida a participação de: 

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 Administração 
Pública; 

2.2.3 Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 
órgão licitante ou de qualquer órgão da Administração Pública Municipal. 

2.2.4 É vedada a participação de consórcios ou grupo de empresas. 

2.2.5 A licitante deverá, além das informações e normas específicas requeridas pelo 
SAMAE/comissão neste Edital, adicionar outras que tenham base de fundamento legal. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 

3.1 Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública da carta TOMADA DE PREÇOS, 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. 

3.1.1 Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o 
credenciado entregará à comissão de licitação: 

a) Cópia do CPF e documento de identidade de fé pública 

b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, ou carta 
de Credenciamento, de acordo com o Anexo VI 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 da licitante. 

3.2 As licitantes deverão se fazer presentes na sessão pública, no horário fixado no preâmbulo deste Edital, 
para: 

3.2.1 Credenciamento; 

3.2.2 Entrega dos envelopes com as propostas e documentos. 

3.3 Somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, para esse 
feito, um único representante por licitante interessada. 

3.4 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa neste 
processo, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes representadas. 

 

4. HABILITAÇÃO 

Esta licitação está aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao 
fornecimento do objeto da presente licitação, que atendam a todas as condições exigidas no presente edital e 
que comprovarem as seguintes condições: 

4.1. Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, (art.28, Inciso II, Lei 8.666/93); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em Cartório ou 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades civis e/ou comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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c) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

d) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de 
autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

4.2. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão do CNPJ) do 
Ministério da Fazenda; 

b) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Dívida Ativa da União e 
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da 
Receita Federal); 

c) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual (Tributos Diversos), do 
domicílio da sede da licitante; 

d) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal (Tributos Diversos), do 
domicílio da sede da licitante; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

4.3. Regularidade Trabalhista: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452/1943, cuja autenticidade será verificada através do site www.tst.jus.br; 

4.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo e Demonstrativo de Resultado) do último exercício social, 
já exigível e apresentado na forma da Lei:  

a.1) O Balanço Patrimonial deverá estar registrado na Junta Comercial, juntamente com o 
Termo de Abertura e Encerramento, ou publicação no Diário Oficial, ou Termo de Autenticação 
na Receita Federal – Sistema Público de Escrituração Digital (SPED – Recibo de entrega de 
Livro Digital, Requerimento de Autenticação de Livro Digital, Ativo, Passivo e Demonstrativo de 
Resultado) cópia simples; 

a.2) Empresas Constituídas a menos de 1 (um) ano, apresentarão o balancete de 
verificação referente aos 2 (dois) últimos meses anteriores a data de abertura da licitação.  

a.3) Empresas Constituídas a menos de 2 (dois) meses apresentarão o balanço de 
abertura.  

a.4) As formas societárias definidas na Lei Complementar 123 de 14/012/2006 e Lei 
Complementar 147 de 07/08/2014 e suas alterações, estão dispensadas da apresentação do 
Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados, devendo, entretanto, comprovar 
faturamento (receita bruta) conforme ato convocatório(edital).  

a.5) Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, 
da Lei Federal nº 11.488/2007 declaração subscrita por representante legal da licitante, em 
conformidade com o modelo constante do, declarando que seu estatuto foi adequado à Lei 
Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do 
artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

b) Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo 
Distribuidor do Foro ou Cartório da sede da licitante há menos de 60 (sessenta) dias, devendo 
ser observado que as empresas sediadas em Santa Catarina deverão apresentar certidões 
negativas dos sistemas SAJ (antigo) e EPROC (novo), ambos do TJSC; 

c) Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada no item 
4.4.b) deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.  

d) Comprovação do Capital Social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do Valor Orçado pela 
Administração, constante na Anexo I deste Edital, admitido à atualização para a data da apresentação 
da Proposta através de índices oficiais, conforme artigo 31, parágrafos 2º e 3°, da Lei nº 8.666/93. 

4.5. Certificado de registro cadastral (CRC) 

a) Apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), emitido SAMAE de São 
Ludgero - SC, podendo o CRC substituir os documentos do artigo 28 (Habilitação jurídica); Incisos I e 
II do artigo 29, sendo obrigatória a apresentação de todos os demais documentos exigidos neste 
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edital, as certidões vencidas até a data do recebimento da proposta deverão integrar os documentos 
de habilitação. O cadastramento deverá ser realizado até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, conforme Art. 22 § 2o da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.  

4.6. Qualificação Técnica: 

a) Certificado de Registro da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA e/ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, compatível com 
o objeto da licitação. 

a.1) As empresas licitantes que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente 
inscritas no CREA ou CAU de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao 
CREA ou CAU do Estado de Santa Catarina. 

b) Declaração da empresa referente ao(s) responsável (eis) técnico(s) pela execução da 
obra, compatível com o objeto da licitação, conforme modelo constante no ANEXO VII deste 
Edital. 

b.1) O profissional deverá fazer parte do quadro da proponente, sendo que a comprovação 
do vínculo com o profissional se dará da seguinte forma: a) se empregado: através de cópia do 
registro na Carteira de Trabalho; b) se prestador de serviços: através de Contrato de prestação 
de serviços; c) se sócio da empresa: através de cópia do contrato social registrado na junta 
comercial. 

c) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-operacional devidamente 
registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, assinado por um responsável técnico informado 
no item 4.6-b), que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 
para empresas privadas, obras/serviços, demonstrando sua qualificação e experiência prévia em 
relação à execução dos seguintes serviços: “Soldagem e assentamento de rede de água em PEAD de 
no mínimo 315mm com extensão mínima de 500 metros; - Instalação de válvulas redutoras de 
pressão em redes de distribuição de água; - Travessia subaquática de rede submersa”, mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 

c.1) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) e seus anexos, expedida(s) pelo CREA, do(s) 
profissional(is) de nível superior detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, 
comprovando a execução de serviços de características semelhantes de complexidade 
tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às constantes do subitem 4.6-c), para 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou ainda, para empresa privada. 

c.2) O(s) atestado(s)/CAT’S deverá(ão) conter:  

• identificação da pessoa jurídica emitente;  

• nome e cargo do signatário;  

• endereço completo do emitente;  

• período de vigência do contrato;  

• objeto contratual;  

• outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das 
experiências referenciadas pela Comissão Especial de Licitação. 

c.3) A Certidão de Acervo Técnico - CAT deverá referir-se às atividades técnicas que 
façam parte das atribuições legais do profissional, sendo que somente serão aceitas as 
constantes do artigo 5º da Resolução n° 1.010/05 do CONFEA e relacionadas a execução de 
obras, e/ou serviços de engenharia, a saber: - Gestão - Coordenação - Direção - Execução - 
Fiscalização – Supervisão.  

c.4) Para demonstrar o cumprimento das quantidades constantes do subitem 4.6-c), a 
Licitante poderá se utilizar do somatório dos quantitativos já executados em tantos Contratos 
quantos dispuser a Licitante, correspondente a quaisquer períodos. 

4.7. Declarações: 

a) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme Anexo V do Edital; 

b) 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 estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com 
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a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados, conforme Anexo VIII do 
Edital; 

c) Declaração atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação (Anexo IX). 

d) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 
empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista, conforme Anexo X do Edital. 

e) Declaração da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, na 
forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do SAMAE Nacional de Registro do Comércio – DNRC, conforme 
modelo constante no ANEXO XI deste Edital. 

e.1) Os licitantes que se declararem microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte 
(EPP), interessadas no tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006 e 
suas alterações, deverão apresentar juntamente com a declaração referida na letra “e” do 
item 4.7, a CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial no corrente ano, em 
conformidade com a IN DNRC nº 103/2007, art. 8º da IN Nº 103/2007; 

e.2) O licitante que NÃO declarar sua condição de microempresa ou de empresa de 
pequeno porte, bem como não cumprir a exigência constante na letra “e.1” do item 4.7, 
não poderá usufruir da prerrogativa e do direito de preferência, de que tratam os artigos 44 e 
45 da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações. 

f) Declaração de pleno conhecimento do projeto básico, do local de obra e de suas 
especificações, assinado pelo responsável técnico de proponente, inscrito no CREA, conforme Anexo 
XII do Edital; 

g) Declaração das máquinas e equipamentos que ficarão vinculados à obra, não podendo os 
mencionados equipamentos e máquinas serem usados em outro serviço, salvo expressa autorização 
do SAMAE DE SÃO LUDGERO conforme Anexo XIII do Edital; 

h) Declaração de disponibilidade de equipe técnica e administrativa, discriminando aqueles 
que ficarão vinculados à obra, ficando sua substituição sujeita à aprovação do SAMAE DE SÃO 
LUDGERO, conforme Anexo XIV do Edital; 

i) Declaração de conhecimento e aceitação de que poderão participar da fiscalização e 
controle da execução das obras, fiscal responsável ou representante de órgão ou instituição com a 
qual o SAMAE DE SÃO LUDGERO compromete, por convênio ou contrato, conforme Anexo XV do 
Edital; 

j) Declaração de Atendimento as exigências mínimas de infraestrutura e pessoal técnico, 
relativas as instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e de pessoal técnico 
especializado, consideradas essenciais para o cumprimento do objeto da Licitação. 
Equipamentos: Retroescavadeira, gerador, compressor, caminhão basculante, caminhão 
munck, máquina de solda (eletrofusão e termofusão), conforme Anexo XVI do Edital. 

k) Termo de compromisso da empresa acerca do(s) responsável (is) técnico(s) pela 
execução da obra, de que se trata no item 4.6.c), na qual deverá constar o nome e a qualificação do 
responsável técnico pela execução da obra, assinada pelo profissional e pelo representante legal da 
licitante, conforme Anexo XVII do Edital. 

4.8. Apresentar junto aos documentos de habilitação endereço eletrônico da empresa de participante, com 
acesso diário, para envio de atas e comunicados referentes ao processo de licitação, sendo que aregiss mesmas 
deverão receber confirmação de leitura quando do recebimento. A não confirmação de leitura de documentos 
no endereço eletrônico indicado, não desobriga a empresa das implicações legais. 

4.9. Recomenda-se que a Licitante visite o(s) local(is) das obras, o que deverá ocorrer com 
anterioridade a apresentação dos envelopes, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à sua 
execução. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a Licitante tem pleno conhecimento da natureza e 
do escopo das obras, dos serviços e dos fornecimentos, das condições hidrológicas e climáticas que 
possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a construção 
e dos acessos aos locais onde serão realizados as obras e os serviços. Não poderá a Licitante alegar 
posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is) e as condições pertinentes 
ao objeto do contrato. A visita ao local das obras poderá em até 02 (dois) dias anteriores a data de 
apresentação dos envelopes, devendo as empresas interessadas marcar a visita junto ao Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de São Ludgero (fone 48-3657-1444) com antecedência mínima de 24 
horas da data final acima estabelecida (não desclassificatória); 

4.10. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, 
constando na parte frontal, as seguintes indicações: 
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Envelope nº 01 
DOCUMENTAÇÃO 
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 – EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MTS DE ADUTORA DE 
ÁGUA TRATADA EM PEAD 315MM E DEFOFO DN 150MM, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS, TRAVESSIA 
SUBAQUÁTICA SOB O RIO BRAÇO DO NORTE, ENTRE OUTROS. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE  
Nº DO CNPJ 

 

4.11. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original e em fotocópia 
autenticada por cartório competente ou servidor do SAMAE, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial. 

4.12. Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias da data 
de sua emissão. 

 

5. PROPOSTAS 

5.1 O licitante deverá apresentar sua proposta da seguinte forma; 

5.1.1 Em papel timbrado; 

5.1.2 Datilografada em língua portuguesa; 

5.1.3 Datada; 

5.1.4 Constar o Número do Processo e da Tomada de Preços. 

5.1.5 Rubricada em todas as páginas e assinada na última página, constando o nome e o cargo da 
pessoa juridicamente habilitada para assinar; 

5.1.6 Em envelope fechado e identificado, na forma do item 5.12. 

5.1.7 Somente serão aceitas propostas apresentadas em estrita concordância com a 
discriminação do objeto de acordo com o modelo de Proposta prevista no Anexo IV, sendo, 
porém, obrigatório que todos os itens e subitens da proposta, conforme Planilha de Preços do 
ANEXO XIX e Modelo de cronograma de execução físico-financeiro conforme Anexo XX, 
tenham valores iguais ou inferiores aos valores máximos admitidos para cada item, sob pena 
de desclassificação”. 

5.2 Na proposta deverão constar e ficar perfeitamente definidos: 

5.2.1 Prazo de entrega proposto, no máximo 150 dias; 

5.2.2 Prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 dias; 

5.2.3 Preços unitários em algarismos e o preço global, em algarismos e por extenso, em moeda 
corrente; com indicação se os preços são fixos ou reajustáveis; 

5.2.4 Garantia do produto; 

5.2.5 Informação de contato por telefone e e-mail, com nome da pessoa responsável pelo contrato 
(não desclassificatória); 

5.3 Os pagamentos serão realizados por medição de acordo com a execução física da 
obra/materiais/equipamentos: 

5.3.1 MEDIÇÃO  

5.3.1.a) Mensalmente, a Supervisão realizará a conferência da execução dos serviços, de 
acordo com os Cronogramas Físico e Financeiro e a medição dos quantitativos de serviços 
efetivamente executados no período.  

5.3.1.b) O fechamento da medição mensal deverá ser efetivado entre o Responsável Técnico 
e a Supervisão, antes dos períodos fixados no Calendário de Pagamento fornecido com a 
Ordem de Início e ou no início de cada exercício.  

5.3.1.c) Mesmo que a Contratada tenha ultrapassado sua meta, o pagamento garantido pelo 
SAMAE, para o período, será aquele indicado no Cronograma Físico e Financeiro, de forma a 
atender a programação orçamentária do SAMAE.  

5.3.1.d) A Planilha de Medição deverá ser preenchida no arquivo eletrônico fornecido pelo 
SAMAE, no início das atividades contratadas, com os quantitativos medidos no período.  
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5.3.1.e) Somente depois do “de acordo” da Supervisão é que a Contratada poderá emitir a 
Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços, obedecendo aos períodos constantes no 
calendário de Pagamento, acima mencionados.  

5.3.1.f) O limite para pagamento de instalação e mobilização para a execução do 
objeto desta licitação não poderá ultrapassar a 3% (três por cento) do valor global da 
proposta e deverá ser previsto e orçado, em separado das demais parcelas ou etapas. 

5.3.2 FATURAMENTO  

5.3.2.a) Após a Supervisão atestar a medição do período e o valor a ser cobrado, a Contratada 
enviará a Fatura e demais documentos requeridos neste Edital, eletronicamente, para serem 
anexados ao processo de pagamento.  

5.3.2.b) As Notas Fiscais/Faturas, obrigatoriamente, deverão ser emitidas com os seguintes 
dados:  

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE  

CNPJ: 86.446.630/0001-00 

Inscrição Estadual: não contribuinte  

Endereço: Avenida Monsenhor Frederico Tombrock,612 

Bairro: Centro – CEP 88.730-000 - São Ludgero-SC 

5.3.2.c) Nas Notas Fiscais ou Fatura, emitidas em formulário da Contratada (eletrônicas), 
deverão constar, obrigatoriamente, o número da licitação/contrato, o objeto contratado, o 
período de execução dos serviços medidos, a discriminação dos valores da mão-de-obra, dos 
equipamentos e dos materiais empregados, apurado no formulário padrão de medição, 
conforme consta no subitem MEDIÇÃO e os valores das retenções na fonte.  

5.3.2.d) Todos os processos de pagamento, para efeitos de fiscalização, deverão ser 
acompanhados de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência (GFIP), do(s) empregado(s) contratado(s) para 
execução do Objeto deste Edital, conforme a Legislação Previdenciária e cópia das Notas 
Fiscais ou Fatura relativa à aquisição da tubulação e o(s) respectivo(s) laudo(s) técnico(s). 

5.3.2.e) Também deverá ser anexada à relação de cargos/função e respectivo número de 
empregados vinculados à execução do Objeto contratado, conforme modelo anexo à Ordem de 
Início. 

5.3.2.f) Constitui ônus exclusivo da Contratada quaisquer alegações de direito, seja dos 
órgãos fiscalizadores, seja de terceiros, por quaisquer incorreções na Nota Fiscal ou Fatura.  

5.3.2.g) Para a Nota Fiscal ou Fatura que não contiver a discriminação conforme consta no 
item PROPOSTA DE PREÇOS, a base de cálculo da retenção, para efeito dos itens a seguir, 
será uma daquelas estabelecidas pela Legislação específica do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, e na Legislação Previdenciária.  

5.3.2.h) A Contratada ficará sujeita às retenções, a serem feitas pelo SAMAE, dos impostos e 
contribuições determinadas pelas legislações municipais, previdenciárias e da Receita federal, 
quando for o caso, vigentes por ocasião do pagamento, devendo as respectivas retenções 
serem destacadas e identificadas na Nota Fiscal ou Fatura, conforme determinação legal.  

5.3.2.i) Em relação ao ISS deverá ser observado a legislação municipal de São Ludgero e 
suas alterações.  

Observação Importante: Os valores retidos e destacados na forma das letras anteriores não 
devem ser deduzidos do total bruto do documento fiscal. 

5.3.3 FATURA DE SERVIÇOS  

5.3.3.a) A Nota Fiscal ou Fatura referir-se-á ao somatório das quantidades medidas no mês, 
dadas como certas pela Supervisão, multiplicadas pelos seus valores unitários contratados 
através desta Licitação.  

5.3.3.b) A Contratada fica responsável, perante os órgãos fiscalizadores, de que o preço dos 
materiais e equipamentos empregados, constantes na (s) Nota Fiscal(ais) ou Fatura(s) e 
discriminados quando da contratação, não são superiores aos preços de aquisição ou locação 
dos mesmos, conforme a Legislação Previdenciária, devendo ser mantidos em seu poder os 
respectivos comprovantes, para fins de fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária. 
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5.3.4 PAGAMENTO  

5.3.4.a) O pagamento de cada medição ocorrerá até o trigésimo (30°) dia subsequente ao dia 
em que a Nota Fiscal ou Fatura for entregue no SAMAE, obedecendo ao calendário de 
pagamento estabelecido, observado o disposto na alínea “a”, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei 
n° 8.666/93, e suas alterações.  

5.3.4.b) O SAMAE manterá vínculo apenas com a Contratada, não permitindo, sob qualquer 
hipótese, a cedência de crédito relativo ao Objeto contratado, parcial ou totalmente, a outra 
pessoa jurídica ou física.  

5.3.4.c) O primeiro pagamento estará condicionado a apresentação de cópia do documento de 
matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS, conforme a Legislação Previdenciária.  

5.3.4.d) Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do SAMAE, o valor devido será 
atualizado pelo INPC/IBGE – (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), a ser calculado “pro 
rata die”, desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, até 
o dia do seu efetivo pagamento.  

5.3.4.e) A atualização prevista neste item deverá ser solicitada, via e-mail ao setor 
Contábil/Financeiro (financeiro@samaesl.sc.gov.br), em até trinta (30) dias da data efetiva do 
pagamento, sob pena de preclusão.  

5.3.5 REJEIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO  

5.3.5.a) O processo administrativo de pagamento poderá ser rejeitado caso venham a ser 
descumpridas as normas estabelecidas nos Itens MEDIÇÃO e FATURAMENTO, e ou houver 
incorreção na formulação da Nota Fiscal ou Fatura.  

5.3.5.b) Na ocorrência de um dos fatos acima, a respectiva documentação será devolvida à 
Contratada e o processo arquivado. Neste caso o tempo decorrido na tramitação será 
desconsiderado, devendo haver nova entrega da documentação com as incorreções sanadas, 
dentro do Cronograma de Pagamento estabelecido para o exercício, não recaindo, deste fato, 
quaisquer ônus para o SAMAE. 

5.3.6 PAGAMENTO DA ÚLTIMA NOTA FISCAL OU FATURA 

5.3.6.a) O pagamento da última Nota Fiscal ou Fatura somente será efetuado após o 
recebimento e aprovação dos cadastros do Objeto executado, bem como da entrega do 
correspondente Diário de Obras e a emissão do Termo de Recebimento Provisório.  

5.3.6.b) Se por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Provisório for constatado pela 
Supervisão a necessidade de reparo e/ou correção de algum(ns) defeito(s) na execução do 
Objeto, os mesmos serão arrolados no Termo de Recebimento Provisório.  

5.3.6.c) Esses itens a reparar serão pagos, após terem sido corrigidos e aceitos pela 
Supervisão. 

5.4 DANOS  

5.4.1 Serão de responsabilidade da Contratada os eventuais danos causados a terceiros por razões 
decorrentes da execução do Objeto contratado. Inclui-se também nessa responsabilidade da Contratada 
o mau uso dos equipamentos e os danos às instalações públicas. 

5.5 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO  

5.5.1 É obrigação da Contratada o cumprimento das exigências da Lei nº 6514/77, regulamentada 
pela Portaria nº 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR5 CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, NR-6 EPI – Equipamentos de Proteção Individual, NR-7 PCMSO – Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR-9 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos. Os custos com a 
Segurança e Medicina do Trabalho deverão estar incluído no preço proposto.  

5.5.2 É obrigação da Contratada, além do cumprimento da legislação específica, fornecer, incentivar 
e obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os empregados da 
Empresa quando em serviço.  

5.5.3 O não cumprimento do item anterior implicará na retenção do pagamento e na aplicação das 
sanções previstas no item SANÇÕES E MULTAS deste edital. 

5.5.4 A retenção perdurará até que sejam sanadas as irregularidades.  

5.5.5 A Supervisão do SAMAE verificará a observância das Normas Regulamentadoras.  
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5.5.6 Por força do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, no caso de o SAMAE vir a suportar multa 
administrativa ou condenação judicial, em razão da não-observância das normas relativas à segurança 
e medicina do trabalho por parte da empresa contratada, esta deverá ressarcir, integralmente, o SAMAE 
pelos valores a serem pagos, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no item SANÇÕES E 
MULTAS deste edital.  

5.5.7 Respeitar todas as normas internas do SAMAE, além das normas de segurança e medicina do 
trabalho prevista na legislação trabalhista, principalmente às relativas a equipamentos de proteção 
individual. 

5.6 IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

Todos os funcionários da Contratada deverão obrigatoriamente portar crachá identificador, com o nome e função, 
durante a execução dos trabalhos do Objeto contratado.  

5.7 MESTRE E PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  

5.7.1 MESTRE RESIDENTE A Contratada manterá obrigatoriamente “RESIDENTE” em cada um dos 
locais do Objeto um Mestre encarregado, durante todas as horas do desenvolvimento dos serviços, seja 
qual for o estágio de execução do Objeto.  

5.7.2 RESPONSÁVEL TÉCNICO  

O (s) Profissional (ais) Responsável (eis) Técnico(s) e o Corresponsável, quando for o caso, 
comprovado(s) por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) (apresentação da mesma, ao SAMAE, 
03 (três) dias, no máximo, após a ordem de início), prestará(ão) à Supervisão, juntamente com o 
Mestre, todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento do Objeto, a sua programação, as 
peculiaridades de cada fase e tudo o mais que ela reputar como necessário ou útil ao trabalho 
contratado.  

5.8 DIÁRIO DE OBRA  

Deverá ser mantido, num local de fácil acesso, um Diário de Obra, cujo modelo será aprovado pela Supervisão. 
O mesmo será preenchido em três (3) vias, sendo uma para Supervisão, uma para a Contratada e uma para a 
obra, e assinado, desde o início dos serviços, pela Supervisão e pela Contratada, através de seu responsável 
técnico e ou corresponsável, indicado pela respectiva ART.  

5.9 CADASTRO DA OBRA/DOS SERVIÇOS  

5.9.1 Na conclusão do Objeto será obrigação da Contratada a entrega do cadastro georreferenciado 
das obras executadas à Supervisão, sendo uma cópia em meio digital, formato dwg (AutoCad 2018) 
gravadas em pen drive, e outra cópia plotada em escala adequada, conforme padrão usual do SAMAE.  

5.9.2 O SAMAE fornecerá à Contratada, na Ordem de Início, orientações sobre o padrão usual para 
o cadastro do Objeto.  

5.10 DA  GARANTIA  

5.10.1 Para garantia do fiel cumprimento do contrato a ser firmado, a empresa vencedora deverá, por 
ocasião da assinatura, prestar garantia equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, 
com fundamento no artigo 56 da Lei Federal 8666/93. 

5.10.2 A empresa vencedora poderá escolher uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro 
ou em títulos da dívida pública, na forma da Lei; seguro- garantia ou fiança bancária.  

5.10.3 Independente da modalidade ofertada pela empresa vencedora a garantia deverá suportar o 
pagamento dos prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de 
culpa ou dolo durante a execução do contrato; multas moratórias e punitivas aplicadas pela 
Administração à contratada; e obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e tributárias, de qualquer 
natureza, não adimplidas pela contratada; devendo tais obrigações constar expressamente no (s) termo 
(s) garantidor (es), no caso de seguro-garantia ou fiança bancária.  

5.10.4 O prazo total da garantia deverá exceder ao prazo contratado para execução do Objeto em 
pelo menos 150 (cento e cinquenta) dias.  

5.10.5 Se, por qualquer razão, durante a execução do Objeto, for necessária a prorrogação do prazo 
de duração do Contrato e/ou alteração do valor contratado, a Contratada ficará obrigada a providenciar 
na renovação da garantia, nos mesmos termos, condições e valores originalmente aprovados pelo 
SAMAE, aplicando-se, se for o caso, o previsto no disposto acima. 

5.10.6 A garantia, quando prestada na forma de caução em dinheiro, será restituída, atualizada 
monetariamente, pela variação da Taxa Referencial (TR), ou a taxa que venha a lhe substituir, 
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considerando o período compreendido entre a data do depósito e a data do Recebimento Definitivo do 
Objeto.  

5.10.7 A caução será devolvida e o seguro ou fiança liberados, mediante solicitação ao supervisor do 
contrato, anexada dos correspondentes recibos emitidos pelo SAMAE, após o Recebimento Definitivo 
do Objeto, no prazo de 10 (dez) dias úteis consecutivos, a contar da data da protocolização.  

5.10.8 Cessará a guarda das garantias que não forem resgatadas pela contratada, no prazo de 60 
(sessenta) dias após seu vencimento, cabendo ao SAMAE a inutilização das mesmas. 

5.11 DA AUTORIZAÇÃO PARA EXCUÇÃO DAS OBRAS  

Se necessário autorizações especiais para intervenções em vias públicas e ou no meio ambiente, serão 
providenciadas pela Contratante junto ao órgão gestor ou fiscalizador da atividade especial. 

5.12 A proposta deverá ser apresentada em envelope separado da habilitação, fechados, lacrados e 
rubricados pelo representante do licitante, com a seguinte identificação externa: 

 

Envelope nº 02 
PROPOSTA 
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 – EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MTS DE ADUTORA DE 
ÁGUA TRATADA EM PEAD 315MM E DEFOFO DN 150MM, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS, TRAVESSIA 
SUBAQUÁTICA SOB O RIO BRAÇO DO NORTE, ENTRE OUTROS. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE  
Nº DO CNPJ 

 

6. DIREITO DE INSPEÇÃO 

6.1 Fica assegurado ao SAMAE DE SÃO LUDGERO o direito de inspecionar as instalações, equipamentos 
e exatidão das informações, antes e/ou após a homologação. 

 

7. LOCAL DE INFORMAÇÕES, ELEMENTOS OU ESCLARECIMENTOS, ENTREGA OU EXECUÇÃO 
DO OBJETO 

7.1 Cópia deste Edital e seus Anexos, bem como informações e esclarecimentos serão prestadas pelo 
Setor de Compras, Licitações e Contratos do SAMAE de São Ludgero, Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 
612- Cep: 88730-00 – São Ludgero/SC de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente, das 08:00 às 
11:00 e das 14:00 às 17:00 horas, pelo telefone nº (48) 3657-1444 e por e-mail: compras@samaesl.sc.gov.br. 

7.2 As empresas ou pessoas, interessadas na licitação, poderão visitar e conhecer os locais, e as 
instalações de entrega e/ou execução do seu objeto, antes da licitação. 

 

8. DOS PRAZOS 

8.1 Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

8.2 Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente. 

8.3 Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 

8.4 O prazo para entrega dos itens será de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos.  

8.5 As obras objeto do presente edital contemplam a implantação de rede adutora de água tratada em 
trecho de chão batido na Estrada Geral Bom Retiro Baixo (desde a saída da ETA até o cruzamento com 
a Rodovia SLD – Estrada Geral Bom Retiro) estrada de chão batido, e trecho pavimentado com asfalto 
da Rodovia SLD- Estrada Geral Bom Retiro até a rotatória (que dá acesso a Barra do Norte) com 
pavimentação asfáltica, seguindo em direção a Barra do Norte por pequeno trecho até as margens do 

Rio Braço do Norte, onde será executada a travessia subaquática. 

8.6 O transporte, carga e descarga dos equipamentos e materiais, inclusive os materiais hidráulicos 
fornecidos pelo SAMAE, são de responsabilidade da proponente. 

 

9. REUNIÃO DE LICITAÇÃO 

9.1 A presente TOMADA DE PREÇOS será processada e julgada de acordo com o estabelecido no art. 43 
da Lei Federal n.º 8666/93 com suas alterações. 
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9.2 Após a entrega dos envelopes pelas Proponentes não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos, 
supressões ou esclarecimento sobre o conteúdo dos mesmos. 

9.3 Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão de Licitação, 
constarão obrigatoriamente da respectiva ata. 

9.4 Somente serão aceitas manifestações por escrito, em formulário fornecido pelo SAMAE, dos 
proponentes credenciados, na forma do item 9.8.2. 

9.5 É facultado à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documento ou 
informação que deveriam constar originariamente da proposta. 

9.6 Recomenda-se aos licitantes que estejam no local 15 (quinze) minutos antes do horário previsto.  

9.7 Para participar da reunião, os licitantes deverão estar legalmente representados, através 
credenciamento. As credenciais serão apresentadas em separado dos envelopes. 

9.8 A reunião de licitação se desenvolverá como segue: 

9.8.1 Abertura da reunião; 

9.8.2 Credenciamento dos licitantes presentes: conforme item “3” deste edital. 

9.8.3 Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes; 

9.8.4 Rubrica de todos os licitantes nos documentos apresentados; 

9.8.5 Apreciação dos documentos; 

9.8.6 Devolução dos envelopes contendo as propostas, fechados aos licitantes inabilitados, desde 
que não tenha havido recurso; 

9.8.7 Não tendo sido interposto recurso quanto à habilitação, o que será entendido como desistência 
e constará em ata, serão abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados; 

a) Na eventual inabilitação de participante não presente na reunião, os envelopes 
contendo as propostas serão retidas pela Comissão de Licitação, dado prazo legal para 
apresentação de recurso por parte da empresa considerada inabilitada, e após julgamento, 
comunicados os licitantes do seu conteúdo e decisão, bem como do reinício dos trabalhos; 

9.8.8 Interposto recurso, a reunião será suspensa até o julgamento, sendo comunicados os licitantes 
do seu conteúdo e decisão, bem como do reinício dos trabalhos; 

9.8.9 A abertura dos envelopes contendo a documentação e as propostas será realizada em ato 
público com a lavratura de ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão; 

9.8.10 As propostas serão rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

9.9 Após concluída a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

9.10 Se todos os proponentes forem inabilitados, a administração, poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis 
para representação de nova documentação, escoimada das causas que ensejaram a inabilitação. 

   

10.  JULGAMENTO 

10.1  Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

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

c) Propostas com preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis, estes nos termos 
do artigo 48 § 1.º e 2.º da Lei n.º 8666/93, com redação dada pela Lei 9648/98. 

10.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente, por sorteio, 
em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo (Parágrafo 2º. 
do Art. 45, Lei 8.666/93). 

10.3 O SAMAE DE SÃO LUDGERO se reserva o direito de pedir novos detalhes em consequência das 
propostas apresentadas, assim como revogar ou anular a licitação em parte ou no todo, ou transferi-la a seu 
critério, sem que por esse motivo os concorrentes tenham direito a qualquer indenização ou reclamação. 

10.4 A adjudicação prevista neste aviso será feita pelo Preço Global no julgamento das propostas, levando-
se   em conta, o critério de Menor Preço. 
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10.5 Aprovada a licitação, será emitida nota de   fornecimento ou documento autorizando a execução dos 
serviços, ficando o fornecedor ou executor obrigado a cumpri-los de acordo com as condições estabelecidas 
neste Edital e em sua proposta, podendo SAMAE DE SÃO LUDGERO exigir, se assim achar conveniente, a 
celebração do contrato. 

  

11. ASSINATURA DO CONTRATO 

11.1 O licitante vencedor será convocado para a assinatura do CONTRATO, dentro do prazo de 20 DIAS, a 
contar da notificação da Homologação. 

11.1.1 O contrato será encaminhado por e-mail, para assinatura digital. 

11.2 O prazo de assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, se solicitado pelo 
licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo SAMAE DE SÃO 
LUDGERO. 

11.3 Não assinado o contrato no prazo fixado ou na prorrogação, o licitante vencedor perderá o direito à 
contratação, sofrerá aplicação de multa igual a 5% (cinco por cento) do valor da proposta e ficará, 
temporariamente, suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com SAMAE DE SÃO LUDGERO 
pelo período de 6 (seis) meses. 

11.4 Se o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo estabelecido, o SAMAE DE SÃO LUDGERO 
poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela vencedora, mediante atualização dos preços pelo índice previsto no item 11 
deste edital. 

11.5 Não será admitida a sub-contratação do objeto desta licitação nem a participação de consórcio. 

11.6 Este EDITAL e seus anexos farão parte do contrato a ser celebrado como se nele estivessem 
transcritos. 

11.7 O Contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias corridos contados a partir da assinatura, 
podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de declaração 
por escrito com antecedência mínima de 60 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o 
estabelecido nas Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94. 

11.8 GARANTIA 

11.8.1 Para garantia do fiel cumprimento de suas obrigações oriundas deste contrato, a 

CONTRATADA depositará em conta e agencia a ser indicada em contrato, em favor do SAMAE, a título 

de Garantia de Contrato, a importância de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do contrato ou outra forma  conforme previsto no item 5.10 deste edital. 

 

12. DO REAJUSTE 

12.1  Serão adotados os seguintes critérios de reajuste: SEM REAJUSTE. 

 

13. SANÇÕES 

13.1 De conformidade com o estabelecido nos artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei Federal Nº. 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, a licitante adjudicada que descumprir as condições deste Edital, poderá a Administração, 
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades: 

13.1.1 Advertência; 

13.1.2 Multa, na forma prevista na Cláusula respectiva da Minuta de Contrato anexa; 

13.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com SAMAE DE SÃO LUDGERO 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

13.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com SAMAE DE SÃO LUDGERO, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 

13.1.5 Não serão aplicados, principalmente multa, se comprovadamente, o atraso na execução dos serviços, 
advier de caso fortuito ou de força maior. 

 

14. RECEBIMENTO DO OBJETO 
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O objeto desta licitação será recebido: 

14.1 Provisoriamente, quando da entrega do material pela empresa vencedora. 

14.2 Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
no prazo de 30 (trinta) dias após recebimento do material, período em que será verificada a adequação dos 
materiais com o projeto e especificações técnicas solicitadas. No caso de estar em desacordo, o fornecedor terá 
o prazo de 30(trinta) dias para regularizar as pendencias. 

14.3 O pagamento ficará condicionado a aprovação definitiva do material fornecido. 

 

15.  DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS 

15.1 O preço global máximo desta contratação   não   poderá    ultrapassar    o   valor de R$ 465.044,10 
(quatrocentos e sessenta e cinco mil, quarenta e quatro reais e dez centavos) previstos em planilha 
orçamentária, sob pena de desclassificação da proposta. 

15.2 O objeto desta licitação será custeado com recursos próprios, sob as seguintes classificações:  

Orçamento: 

    2021 

Projeto/Atividade:  

1.071 

Elemento de despesa: 

4.4.90.51.99.00.00.00 

 

16. DOS RECURSOS 

Dos atos decorrentes deste Edital, praticados pelo SAMAE DE SÃO LUDGERO, caberá: 

16.1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da lavratura da ata ou da intimação do ato, nos 
casos de: 

16.1.1 - Habilitação ou inabilitação do licitante; 

16.1.2 - Julgamento das propostas; 

16.1.3 - Anulação ou renovação da licitante; 

16.1.4 - Indeferimento do pedido de inscrição no registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

16.1.5 - Rescisão do contrato pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
e prazos;  

16.1.6 - Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

16.2 - Representação no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, desde que não caiba recurso hierárquico. 

16.3 - Pedido de reconsideração de decisão do SAMAE DE SÃO LUDGERO, nos casos previstos 
na Lei Nº. 8666 de 21/06/93 e legislação pertinente, no prazo de dez dias úteis da intimação do ato. 

16.4 - A intimação dos atos referidos no item 16.1, sub-itens 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 e 16.1.5 e no item 
14.3 poderá ser feita mediante comunicação via e-mail e mediante publicação na imprensa oficial, 
salvo, para os casos dos itens 14.1.1 e 14.1.2, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que 
foi adotado a decisão, quando puder ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrados em 
ata. 

16.5 - O recurso previsto nos sub-itens 16.1.1 e 16.1.2 terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade, justificadamente e presentes razões de interesse público atribuir ao recurso interposto 
eficácia suspensiva aos demais recursos. 

16.6 - Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 

16.7 - O recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-
lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

16.8 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 
que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

16.9 Os eventuais recursos e contrarrazões a recurso, bem como impugnações e 
questionamentos sobre o Edital poderão ser protocolados de forma de forma presencial na 
sede do SAMAE ou de forma eletrônica (via e-mail conforme subitem 19.9.6 abaixo), dirigidos ao 
Setor de Compras, Licitações e Contratos do SAMAE de São Ludgero – na Avenida Monsenhor 
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Frederico Tombrock, 612, Cep 88730-00 – São Ludgero/SC, em dias úteis, no horário das 8:00 às 
11:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas, o qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade 
competente devidamente informados, que decidirá sobre a pertinência, quando mantiver sua decisão. 

Devem ser observados os seguintes requisitos: 

16.9.1 Ser digitadas e devidamente fundamentadas; 

16.9.2 Ser assinado por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente 
habilitado; 

16.9.3 Obrigatoriamente, ser apresentada em papel timbrado, datilografada ou impressa por 
qualquer processo eletrônico, em idioma nacional, sem 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 e e-mail da licitante. 

16.9.4 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 ou anexo a impugnação para responder pelo proponente. 

16.9.5 Subentende-se que a proponente que enviar seus envelopes via correio e não se fizer 
representada na sessão ou ainda se o seu representante legal não se mantiver até o final da 
mesma, a licitante em questão estará abdicando do seu direito recursal e aceitando 
implicitamente as decisões sobre as fases de julgamento da habilitação e de julgamento das 
propostas. 

16.9.6 Para recursos por meio eletrônico (e-mail), além das exigências acima, seguirão as 
seguintes exigências: 

a) Os recursos deverão ser enviados por e-mail para o seguinte endereço: 
compras@samaesl.sc.gov.br. Somente serão aceitos os recursos enviados para este 
e-mail. 

b) Somente será aceito 01 (um) e-mail por recurso. 

c) Somente será aceito 01 (um) anexo por recurso. 

d) O anexo deverá estar devidamente formalizado e assinado pelo(a) 
representante legal da empresa. 

e) Será possível a aceitação de documentos com assinatura digital, desde que 
seja possível verificar a autenticidade da assinatura, devidamente   certificadas   nos   
termos   da   MP 2.200/2001 e, nos termos do artigo 32 da Lei 8.666/93. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 O SAMAE DE SÃO LUDGERO reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo 
ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 
da Lei 8.666/93. 

17.2 No caso de não haver expediente para a data fixada a entrega e abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á no primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada, 
sendo mantido o mesmo horário. 

17.3 Fazem parte integrante deste edital de licitação: 

I. Anexo I - Termo De Referência Do Objeto; 

II. Anexo II - Especificações Técnicas Do Objeto; 

III. Anexo III - Minuta Do Contrato; 

IV. Anexo IV - Modelo De Proposta De Preços; 

V. Anexo V - Declaração Regularidade Junto Ao Ministério Do Trabalho; 

VI. Anexo VI - Carta De Credenciamento; 

VII. Anexo VII - Modelo De Declaração De Responsável Técnico Pela Obra; 

VIII. Anexo VIII - Declaração De Idoneidade E Inexistência De Fatos Impeditivos; 

IX. Anexo IX - Declaração De Atendimento As Condições De Habilitação; 

mailto:compras@samaesl.sc.gov.br
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X. Anexo X - Declaração Do Quadro Societário; 

XI. Anexo XI - Declaração De Enquadramento De Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte; 

XII. Declaração de pleno conhecimento do projeto básico, do local de obra e de suas especificações, 
assinado pelo responsável técnico de proponente, inscrito no CREA; 

XIII. Declaração das máquinas e equipamentos que ficarão vinculados à obra; 

XIV. Declaração de disponibilidade de equipe técnica e administrativa; 

XV. Declaração de submissão à fiscalização e ao controle da execução das obras. 

XVI. Declaração de atendimento as exigências mínimas de infraestrutura e pessoal técnico; 

XVII. Termo de compromisso da empresa acerca do(s) responsável (is) técnico(s) pela execução da 
obra; 

XVIII. Relação dos materiais hidráulicos a serem fornecidos pelo SAMAE; 

XIX. Modelo de planilha de preços; 

XX. Modelo de cronograma de execução físico-financeiro; 

17.4 A presente licitação é regida pelas disposições da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 

  

                São Ludgero (SC), 07 de outubro de 2021. 

                                                                           

 

 

Everthon Perin 

Presidente da Comissão de Licitação 
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
PROCESSO PBS Nº 468/2021 

 
ANEXO I 

 
Termo de Referência do Objeto 

 
 
Do Objeto: EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MTS DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM PEAD 315MM 
E DEFOFO DN 150MM, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS, TRAVESSIA SUBAQUÁTICA SOB O RIO BRAÇO DO 
NORTE, ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXOS I E II DESTE EDITAL, englobando fornecimento de materiais 
e serviços (EXCETO MATERIAIS HIDRÁULICOS), conforme abaixo: 

 
 

Item Especificação Quantidade/Unidade 
Valor Global 
Máximo (R$) 

01 

SERVIÇO DE EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MTS DE 
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM PEAD 315MM E DEFOFO DN 
150MM, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS, TRAVESSIA SUBAQUÁTICA 
SOB O RIO BRAÇO DO NORTE, ENTRE OUTROS, CONFORME 
ANEXOS I E II DESTE EDITAL, englobando fornecimento de 
materiais e serviços (EXCETO MATERIAIS HIDRÁULICOS). 

Empreitada Global 

R$ 465.044,10 
(quatrocentos 
e sessenta e 

cinco mil, 
quarenta e 

quatro reais e 
dez centavos) 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

1. As quantidades e especificações de serviços e materiais estão constantes dos projetos técnicos, 
arquitetônico e estrutural (memorial descritivo, pranchas gráficas e planilha orçamentária); 

2. Apresentar planilha com cronograma de execução físico- financeiro por item e etapas das obras, 
conforme planilha orçamentária; 

3. Os materiais hidráulicos (ANEXO XVIII): tubulações e conexões integrantes da obra, tais como: tubos, 
conexões, válvulas e registros em ferro fundido e outros materiais serão fornecidos pelo SAMAE.  

4. Apresentar planilha de preços (conforme anexo XIX), com cronograma de execução físico- financeiro 
por item e etapas das obras. 

5. As obras da incluem todos os serviços necessários para a execução das unidades (incluindo instalação 
das tubulações, e conexões, as interligações entre as unidades, etc), conforme especificações e 
dimensões constantes dos projetos técnicos; 

6. Da mesma forma, também incluem todos os equipamentos (constantes da Planilha) relacionados nos 
projetos técnicos (memoriais descritivos, pranchas gráficas e orçamento estimativo); 

7. Os quantitativos de serviços e de materiais constantes na planilha orçamentária são estimativos, 
devendo a empresa participante conferir os valores apresentados, com utilização dos memoriais 
e pranchas gráficas dos projetos arquitetônico e estrutural. Caso considere necessário para o 
funcionamento da obra, a empresa poderá relacionar outros serviços ou materiais na sua 
planilha de preços; 

8. Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira linha e atenderem às respectivas normas 
da ABNT. 

9. Deverão ser obedecidas as especificações técnicas constantes nos projetos estrutural e arquitetônico e 
do Anexo II deste Edital. 

10. A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra um DIÁRIO DE OBRA com páginas numeradas 
para serem anotados o andamento diário dos serviços. 

11. No envelope da proposta, apresentar planilha com cronograma físico-financeiro (MODELO ANEXO XX) 
de execução.  

12. A contratada deverá emitir a ART da obra, sendo de sua responsabilidade os custos decorrentes. 

13. As plantas dos projetos técnicos poderão ser solicitadas através do endereço de e-mail: 
compras@samaesl.sc.gov.br. 
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
PROCESSO PBS Nº 468/2021 

 
ANEXO II 

 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS E DO PROJETO 

 

1. INTRODUÇÃO  

A obra será rigorosamente acompanhada e fiscalizada pelo SAMAE através da Supervisão indicada na ordem de 
início. As especificações aqui apresentadas compõem o projeto básico, deste Edital.  

Os serviços serão executados, naquilo que não contrariem o descrito nestas especificações, de acordo com 
Normas Técnicas do SAMAE e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

A execução das obras deverá obedecer rigorosamente às plantas, desenhos e detalhes do Projeto, fornecido 
pelo SAMAE, as recomendações específicas dos fabricantes dos materiais a serem empregados e os demais 
elementos que a Supervisão venha a fornecer.  

Quando surgirem serviços não contratados, a Contratada não poderá executá-los.  

A Contratada proporcionará supervisão adequada através de equipe habilitada e com experiência para executar 
os serviços contratados, bem como fornecerá os equipamentos necessários e em quantidades suficientes para 
atender às exigências dos serviços, dentro do prazo previsto pelo Contrato.  

O SAMAE se reserva o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular que porventura venha a 
ser omitido nestas especificações e que não esteja definido em outros documentos contratuais, bem como no 
próprio Contrato ou Projeto.  

A omissão de qualquer procedimento destas especificações ou do Projeto básico, não exime a Contratada da 
obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas concebidas para os trabalhos, respeitando os objetivos 
básicos de funcionalidade e adequação dos resultados.  

As obras deverão ser executadas de acordo com as especificações que seguem dentro das normas da ABNT e 
as especificações técnicas, plantas, desenhos, detalhes do projeto e memorial descritivo. 

 

2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Deverá ser apresentado com a proposta o cronograma físico-financeiro (Anexo XX) das atividades mensais, 
mencionando as datas de início e final de cada etapa e da obra global e seus respectivos preços, afim de que 
seja possível o acompanhamento da obra pela fiscalização, bem como a liberação das parcelas e aplicações da 
multa por atraso da meta mensal a ser cumprida. AS OBRAS SERÃO EXECUTADAS COM AS ATUAIS 
ADUTORAS EM FUNCIONAMENTO, DEVENDO O CRONOGRAMA CONSIDERAR ESTA CONDIÇÃO 
QUANDO DAS INTERLIGAÇÕES. 

 

3. MATERIAIS  

A Contratada fornecerá todos os materiais e equipamentos necessários à execução das obras tais como 
retroescavadeira, equipamento de soldagem e eletrofusão, munk, materiais de construção para execução das 
caixas, recuperação de pavimentos, etc., bem como carga, transporte e descarga da totalidade dos materiais. 

O SAMAE irá fornecer as tubos, válvulas e conexões, ficando sob responsabilidade da Contratada a carga, 
descarga e transporte dos mesmos à partir do Almoxarifado do SAMAE, conforme previsto no orçamento.  

3.1. INSPEÇÃO DOS MATERIAIS  

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos de ensaio, os padrões da 
ABNT referentes aos materiais e mão de obra e execução de serviços especificados, serão 
rigorosamente exigidos. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução da obra de propriedade da 
CONTRATADA ou da CONTRATANTE, assim como as obras findas mas ainda não recebidas pela 
Fiscalização, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com estas especificações e/ou com as 
normas da ABNT. Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados, 
deverão ser removidos do canteiro de obras dentro de quarenta e oito horas a contar da determinação 
do Responsável Fiscal do SAMAE.  A CONTRATADA é responsável pela remoção desses materiais. 
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4. LOCALIZAÇÃO  

As obras objeto do presente edital contemplam a Estrada Geral Bom Retiro Baixo (desde a saída da ETA até o 
cruzamento com a Rodovia SLD – Estrada Geral Bom Retiro) estrada de chão batido, Rodovia SLD- Estrada 
Geral Bom Retiro até a rotatória (que dá acesso a Barra do Norte) com pavimentação asfáltica, seguindo em 
direção à Barra do Norte por pequeno trecho até as margens do Rio Braço do Norte, onde será executada a 
travessia subaquática. 

 

5. SEQUENCIA DOS SERVIÇOS  

A Contratada de posse de ordem de início, e já devidamente instalada, deverá executar o serviço 
sequencialmente da seguinte forma:  

I. PARA REDES ASSENTADAS PELO MÉTODO CONVENCIONAL  

1. Instalação das placas da obra;  

2. Apresentação à Supervisão do SAMAE do Plano de Trabalho constante do cronograma físico;  

3. Definição das frentes de serviço e eixos de assentamento, em comum acordo com a 
Supervisão;  

4. Marcação das valas;  

5. Sinalização, segurança e Medicina do Trabalho;  

6. Carga, transporte e descarga de materiais;  

7. Remoção do pavimento das pistas, dos logradouros e passeios, onde se fizeram necessários, 
com separação dos materiais recuperáveis, que poderão ser usados na reconstrução; quando a 
remoção dos materiais não recuperáveis não ocorrer de imediato (no mesmo dia da retirado ou 
escavação), a Contratada providenciará, às suas expensas, acondicionamento em container; 

8. Escavação, para lançamento da rede, com separação dos materiais reempregáveis, e imediata 
remoção dos não utilizáveis;  

9. Escoramento da vala e proteção de benfeitorias (quando solicitado pela supervisão);  

10. Obras, serviços e providências para proteção, sustentação, reconstrução ou desvio, quando 
indispensáveis, de canalizações de água potável, águas pluviais, cabos elétricos, cabos telefônicos, 
postes, edificações e de outras eventuais instalações, que possam sofrer danos em consequência da 
execução das obras;  

11. Regularização do fundo das valas;  

12. Execução de estaqueamento, enrocamento, lastros, radier, berços, etc., quando for o caso;  

13. Assentamento e soldagem das tubulações;  

14. Construção das caixas de registros e válvulas, e travessias;  

15. Construção de eventuais obras complementares ao longo das redes;  

16. Reaterro e compactação das valas das redes de água e das eventuais obras complementares;  

17. Testes e ensaios de funcionamento, estanqueidade;  

18. Reconstrução do pavimento, em pistas e passeios, recolocação de tudo que tiver sido 
removido para execução das obras, tais como meio-fio, tampões, redes pluviais, bocas de lobo, etc.;  

19. Reabertura do trânsito, remoção das sobras e entulhos, limpeza e reconstrução perfeita do 
ambiente preexistente no ambiente das obras;  

20. Medição dos serviços executados;  

21. Entrega dos cadastros da rede lançada ao SAMAE. 

 

II. PARA TRAVESSIA SUBAQUÁTICA  

1. Definição das frentes de serviço e eixos de assentamento, em comum acordo com a 
Supervisão;  

2. Início dos serviços de marcação dos locais e mobilização; 

3. Sinalização, segurança e Medicina do Trabalho;  
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4. Lançamento da tubulação; 

5. Serviços subaquáticos, ancoragem e demais serviços necessários; 

6. Escavação das valas nas extremidades do trecho para permitir a construção das caixas de 
inspeção;  

7. Obras, serviços e providências para proteção, sustentação, reconstrução quando 
indispensáveis, de postes, edificações e de outras eventuais instalações, que possam sofrer danos em 
consequência da execução dos trabalhos;  

8. Reconstrução de tudo que tiver sido removido para execução das obras, tais cercas, etc;  

9. Remoção das sobras e entulhos, limpeza e reconstrução perfeita do ambiente preexistente no 
ambiente das obras;  

10. Testes e ensaios de funcionamento;  

11. Medição dos serviços executados;  

12. Entrega final dos cadastros da rede lançada ao SAMAE.  

 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

Todos os serviços descritos incluem a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a completa 
execução dos mesmos (Exceto os materiais hidráulicos fornecidos pelo SAMAE).  

6.1. PLANEJAMENTO DA OBRA E LOGÍSTICA 

Etapa dedicada exclusivamente ao planejamento da obra, compra de materiais e procedimentos 
operacionais necessários. O custo desta etapa encontra-se incluso no BDI (Bonificação Despesas 
Indiretas), portanto não haverá faturamento mensal exclusivo. 

6.2.  INSTALAÇÃO DA OBRA  

Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providências e despesas  decorrentes da 
instalação da obra.  

6.2.1. SERVIÇOS INICIAIS  

a) Antes do início das obras a Contratada deverá organizar o pessoal, materiais, 
equipamentos, acessórios e ferramentas necessárias para garantir a execução contínua da 
obra.  

b) A Contratada deverá executar a locação da obra, bem como a implantação do canteiro 
de obras na área conjuntamente acordada com a Supervisão e os demais serviços 
necessários.  

c) Todos os serviços de carga, transporte e descarga de material, pessoal e 
equipamento, deverão ser executados pela Contratada, obedecendo todas as normas de 
segurança, ficando a mesma responsável pelos custos, providências, liberações e 
consequências decorrentes dos mesmos. 

d) Os demais serviços de carga, transporte e descarga de material, pessoal e 
equipamento, que surgirem ao longo da obra deverão ser executados pela Contratada, 
obedecendo todas as normas de segurança, ficando a mesma responsável pelos custos, 
providências, liberações e consequências decorrentes dos mesmos.  

e) Os serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica, evitando-se danos a 
terceiros. As operações de limpeza serão executadas mediante a utilização de equipamentos 
adequados, complementados com o emprego de ferramentas manuais.  

f) É obrigatório um perfeito conhecimento do local e dos serviços por parte do 
executante, de modo que sejam identificadas, sinalizadas e/ou protegidas as redes 
subterrâneas de serviços porventura existentes, tais como: pluvial, água, luz, esgoto, 
telefone, etc.  

g) Não deverão ser executadas escavações desnecessárias, trabalhando sempre 
superficialmente; de qualquer modo, os serviços deverão ser conduzidos de forma a remover 
todos os entulhos, vegetação, árvores, destocamento, etc. 

h) Todo o material removido será destinado a locais de bota-fora indicados pela 
supervisão do SAMAE.  
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i) A Contratada providenciará a execução de placa de obra, modelo indicado pelo 
SAMAE, que será fixada em local bem visível, a ser indicado pela CONTRATANTE. O 
número de placas será determinado pela Supervisão, conforme a necessidade e o local da 
obra em questão. As placas deverão estar instaladas até 5 (cinco) dias após ser dada a 
ordem de início da respectiva obra. Serão confeccionadas placas na dimensão de 1,00m x 
2,00m. 

 

6.2.2. SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO: 

a) A sinalização de obras consiste num conjunto de placas e dispositivos com 
características visuais próprias, cuja função principal é garantir segurança dos usuários e 
trabalhadores e a fluidez do tráfego nas áreas afetadas por intervenções temporárias tais 
como realização de obras, serviços de pavimentação, sinalização, topografia, remoção de 
interferências e situações de emergência como rompimento de dutos, de pavimentos, etc. 
Esta sinalização tem por finalidade:  

1. advertir corretamente todos os usuários sobre a intervenção;  

2. fornecer informações precisas, claras e padronizadas;  

3. regulamentar a circulação e outros movimentos para reduzir os riscos de 
acidentes e congestionamentos;  

4. assegurar a continuidade dos caminhos e os acessos às edificações 
lindeiras;  

5. orientar sobre novos caminhos;  

6. proteger a obra, os trabalhadores e os usuários da via em geral;  

7. diminuir o desconforto causado, aos moradores e à população em geral, da 
área afetada pela intervenção.  

b) Visando garantir a segurança nessas situações, estabelecemos a obrigatoriedade de 
implantação da sinalização sobre a via.  

c) A falta ou não observância destas exigências acarretará na responsabilização da 
Contratada, pelos danos causados por omissão ou erro na execução.  

d) A sinalização deverá ser colocada em posição e condição legível durante o dia e a 
noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e 
especificações do CONTRAN.  

e) Deve ser imediatamente sinalizado qualquer obstáculo à livre segurança de veículos e 
pedestres, tanto na via como no passeio, caso este não possa ser retirado. Toda via 
pavimentada, após sua construção ou realização de obras de manutenção, só poderá ser 
aberta à circulação quando estiver devidamente sinalizada vertical e horizontalmente.  

f) Portanto, obrigatória à sinalização em todas as obras executadas na via pública 
conforme dispositivos legais vigentes, dependendo o seu início de prévia autorização do 
órgão de trânsito. 

 

6.2.2.1 CAVALETE DE MADEIRA  

O uso do cavalete deve se restringir às obras de curta duração. É utilizado para 
transferir o fluxo de veículos para as faixas remanescentes da pista ou desvios e 
também delimitar a área dos serviços nas situações em que é permitido o tráfego ao 
longo do trecho em obras.  

Em situações de emergência e em obras de curta duração, pode também ser utilizado 
para bloquear frontalmente o tráfego.  

 

6.2.2.2 CONE 

Utilizado para canalizar o fluxo em situações de emergência, em serviços de curta 
duração e em serviços móveis, bem como dividir fluxos opostos em desvios. Quando 
utilizado paralelamente ao fluxo, o espaçamento entre cones pode variar de 2 a 3 
metros; quando utilizado perpendicularmente ao fluxo, o espaçamento deve ser de 1 
ou 2 metros. 
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Deve ser de material leve e flexível, como borracha ou de plástico, e possuir tarjas 
horizontais de 10 cm nas cores laranja e branca alternadas de material retrorrefletivo. 

 

6.2.2.3 FITA ZEBRADA  

É elemento de material plástico descartável. É utilizada em sinalizações de valas, 
feitas com cones ou cavaletes, em intervenções rápidas e sob condições de baixo 
risco, para reforçar a ação dos outros dispositivos e aumentar a segurança dos 
usuários. 

 

6.2.2.4  SINAIS LUMINOSOS  

São elementos utilizados em todas as obras ou serviços executados à noite e para 
garantir a visibilidade da sinalização de obras em via iluminadas ou não. Além da 
função supra de alertar sobre a ocupação do leito viário, também é utilizada para 
realçar as alterações provisórias, de modo a diminuir o potencial de acidentes que tais 
situações geram. Estes dispositivos podem conter luz intermitente ou contínua e 
serem fixos ou portáteis.  

 

6.2.2.5 TAPUMES  

A eficiência e a segurança no tráfego de veículos dependem, além da correta 
utilização dos sinais verticais e horizontais, de elementos físicos que bloqueiem e 
direcionem o fluxo de tráfego. Constituem-se de placas de madeira pintadas na cor 
branca e com tarja laranja e branca nos trechos retos ou com seta nos trechos em 
curva. São utilizados para proteger a área de serviços, principalmente nas obras de 
grande porte e de média ou de longa duração. Devem possuir altura mínima de 1,10m 
a partir do solo.  

 

6.2.2.6 DESVIO COM GUARDA CORPO EM MADEIRA  

Quando as intervenções na via interferem na passagem livre dos pedestres, deve-se 
providenciar sinalização específica para protegê-los e orientá-los. Nesses casos, 
deve-se atender às seguintes determinações:  

✓ as passagens provisórias devem ter separação física entre pedestres e 
veículos, bem como entre pedestres e obras e esta separação é feita por tapumes ou 
outros dispositivos de sinalização auxiliar;  

✓ a circulação de pedestres deve ser mantida limpa e livre de obstáculos 
(buracos, entulhos, etc.), caso não seja possível, os obstáculos devem ser 
guarnecidos com dispositivos adequados e estar sinalizados;  

✓ as passagens devem ter no mínimo 0,90 metros de largura, garantindo o 
trânsito de carrinhos de bebê e cadeiras de roda, mas devem ser mais largas em 
obstruções de comprimento superior a 30 metros ou em áreas de grande volume de 
pedestres;  

✓ os sinais e os equipamentos de controle de tráfego não podem constituir 
obstáculos aos pedestres; 

✓ a iluminação temporária artificial à noite deve ser garantida, particularmente 
se as passagens adjacentes também forem iluminadas;  

✓ quando não for possível providenciar passagem adequada, os pedestres 
devem ser orientados a utilizar outro caminho (passeio oposto, contorno da obra) por 
sinalização e equipamentos apropriados.  

 

6.2.2.7 PLACA INDICATIVA DE PROXIMIDADE DA OBRA E/OU DE DESVIO DE 
TRÂNSITO  

Os tapumes são sustentados por suportes próprios de madeira. Suas placas são 
dispostas verticalmente e devem ser justapostas quando houver a necessidade de 
vedar a passagem de terra ou detritos.  
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Em serviços móveis ou de curta duração, podem ser utilizados tapumes de suporte 
basculante. Entretanto, não se recomenda este tipo de suporte em fechamentos 
frontais ou em vias de trânsito rápido, uma vez que nessas situações a velocidade dos 
veículos e/ou a força dos ventos comprometem sua estabilidade. Podem portar 
marcadores de alinhamento em sua parte superior. 

 

6.2.2.8 PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZAÇÃO NOTURNA  

6.2.2.9 É utilizado em situações onde há mudança brusca do alinhamento da via, em 
geral nos bloqueios ou estreitamento de pista, que durante a noite não apresentem 
condições satisfatórias de visibilidade. Este dispositivo está associado a situação de 
risco potencial de acidentes, devido a mudança na trajetória, envolvendo velocidade e 
condições insatisfatórias de segurança, como ocorre nas vias onde se desenvolvem 
velocidades elevadas. 

 

6.2.3. CANTEIRO DE OBRAS  

a. Correrá por conta da CONTRATADA a instalação do escritório de obras e instalação 
sanitária em perfeito funcionamento. 

b. A CONTRATADA será responsável até o final das obras, pela adequada manutenção 
e boa apresentação do canteiro de trabalho e de todas as instalações da obra, nisso incluídos 
os especiais cuidados higiênicos para os comportamentos sanitários do pessoal. 

c. Depois dos trabalhos terminados e antes do pedido de aceitação provisória, a 
CONTRATADA deverá remover do local todos os materiais equipamentos e quaisquer detritos 
provenientes da obra. 

d. A ligação de energia elétrica é de responsabilidade única da Contratada, cabendo ao 
SAMAE o fornecimento de uma ligação de água quando houver possibilidade técnica, sendo 
que o consumo será medido e cobrado da Contratada. É de responsabilidade da 
CONTRATADA o pagamento das taxas de consumo e de desligamento ao término da obra. 

e. Todas as unidades componentes do canteiro de obras deverão atender a NR 18. 
Antes da execução do canteiro, a Contratada deverá submeter à Supervisão do SAMAE, o 
“layout” do mesmo para aprovação ou re-estudo, caso a Supervisão julgue necessário. 

f. O mesmo deverá ser projetado e executado levando-se em consideração as 
proporções e características da obra. 

g. A Contratada deverá executar os serviços de limpeza, terraplanagem, ou outro 
qualquer necessário para a execução, dentro da área reservada para o Canteiro de Obras.  

h. Devem ser previstos locais próprios para almoxarifado, depósitos para materiais, 
ferramentas e equipamentos, necessários ao desenvolvimento normal dos serviços, bem como 
instalações sanitárias compatíveis com o número de operários.  

i. O canteiro de obras deverá ser mantido e administrado de acordo com a 
regulamentação e legislação em vigor, cumprindo-se sempre as determinações das 
autoridades sanitárias e trabalhistas. Deverão ser mantidas até o final da obra uma adequada 
manutenção, conservação, limpeza e eventual renovação da pintura de todas as instalações, 
como tapumes, barracos, escritórios, etc.  

j. As instalações móveis, inclusive contêineres, serão aceitas desde que atendam as 
dimensões e condições mínimas estabelecidas.  

k. Deverá ser mantida até o final da obra uma adequada manutenção, conservação, 
limpeza e eventual renovação da pintura de todas as instalações.  

l. BANHEIRO QUÍMICO: Locação de banheiro químico portátil MODELO STANDARD 
em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, tubo de suspiro de 3” do tipo 
chaminé, com caixa de dejeto com capacidade aproximada de 220lts.   Deve-se usar produto 
químico biodegradável certificado por órgão competente. 

 

Observação: A empresa poderá optar por locar espaço construído para instalação de 
canteiro de obra. 
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7. ESCAVAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DO SOLO ESCAVADO 

 

O material escavado será enquadrado pela Supervisão na seguinte classificação: 

1ª Categoria: Lodo.  

2ª Categoria: Terra (areia, argila, saibro, tabatinga, etc.).  

3ª Categoria: Moledo ou rocha decomposta.  

4ª Categoria: Rocha viva ou bloco de rocha.  

 

O material classificado como 1ª Categoria, ou seja, lodo, será aquele em cujo o terreno o lençol freático esteja 
muito próximo a superfície, e em cuja escavação sejam necessários cuidados especiais para sua remoção, e 
constante esgotamento da água.  

Em 2ª Categoria, estão os solos constituídos de material argiloso, siltoso, arenoso, saibro, ou ainda, mistura 
destes, removíveis a pá e picareta, e que apresentam bom rendimento quando escavados mecanicamente.  

Em 3ª Categoria, estão os solos constituídos de rocha alterada, mas que ainda possam ser removidas 
mecanicamente.  

Em 4ª Categoria, estão blocos de rocha ou rocha viva, em cuja remoção tenham que ser utilizadas rompedores, 
marteletes ou dardas. As escavações em rochas, rochas decompostas ou pedras soltas deverão ser feitas até 
abaixo do nível inferior da tubulação, para que seja possível a execução de um leito de areia de, no mínimo, 15 
cm sob os tubos.  

 

7.1. ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA  

Compreende as escavações em solos de 1ª, 2ª e 3ª categorias em vias que permitam o acesso de equipamentos 
mecânicos. A Contratada deverá executar as escavações utilizando ao máximo os processos mecânicos ficando 
os métodos manuais reservados para quando, a juízo exclusivo da Supervisão, os processos mecânicos se 
tornarem inadequados. No caso de escavação mecânica, esta deve se aproximar do greide da geratriz inferior da 
canalização ficando o acerto de taludes e o nivelamento do fundo da vala por conta da escavação manual.  

 

7.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMPOSTA  

Compreende as escavações em solos de 4ª categoria (rocha decomposta) em qualquer profundidade que é 
executada com rompedores ou equipamento similar.  

 

7.3. ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA  

Em terrenos rochosos, poderão ser usados, a critério da Supervisão, perfuratrizes apropriadas ou 
excepcionalmente explosivos de efeito controlado, tais como argamassas expansivas, para viabilizar as 
escavações em rocha de becos, vielas e locais que por razões de segurança não seja permitida a utilização de 
explosivos convencionais. 

 

7.4. REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO – CARGA, TRANSPORTE ATÉ 5 KM, DESCARGA EM 
BOTA FORA  

Na frente de serviços deverá permanecer somente a quantidade de material que estiver sendo manipulada. O 
material resultante da escavação que não puder ser reaproveitado deverá ser imediatamente removido para o 
local do “Bota-Fora”. Para fins de orçamento e pagamento foi considerada uma distância média de 5 km, estando 
incluídos no valor unitário os custos de carga, transporte e descarga. Os custos dos serviços de remoção manual 
do material, com padiolas, carrinhos de mão, etc., deverão estar incluídos no valor a ser cotado neste item. 

 

7.5. ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO EM BOTA FORA  

O material resultante da escavação que não puder ser reaproveitado deverá ser imediatamente removido para o 
local do “Bota-Fora”.  

 

8. REATERRO COMPACTADO COM AREIA  
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Uma vez escavada a vala, na largura e profundidade adequadas, conforme tabela de serviços apresentada no 
projeto, torna-se necessária à preparação do leito onde os tubos serão assentados. À medida que for sendo 
concluído a escavação e o escoramento da vala, deverá ser feito a regularização e o preparo do fundo.  

Este serviço compreende também o lançamento do material para lastro, constituído de uma camada de 0,15m de 
areia regular. Este referido leito de areia já está contemplado nos custos do assentamento.  

Nesta composição já está incluído o serviço de transporte, fornecimento de material, equipamentos necessários 
e execução, conforme estabelecido no orçamento.  

 

9. REATERRO COMPACTADO COM SAIBRO  

Após a montagem dos tubos, a vala será preenchida e compactada manualmente com saibro, de maneira 
adequada até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, em camadas não superiores a 20 cm, evitando-se danos 
às juntas e ao tubo. Para execução destes serviços serão utilizados soquetes de madeira, ferro fundido, concreto 
ou metálico.  

 

10. TUBOS E CONEXÕES DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)  

Os materiais das tubulações e conexões a serem utilizados serão de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), 
resina PE-80 ou PE-100, fornecidos pelo SAMAE.  

A Contratada disponibilizará todos os equipamentos e ferramentas, bem como fornecerá todos os materiais 
necessários à execução das redes, incluindo carga, transporte e descarga da totalidade de todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessários à perfeita instalação da obra, estarão incluídos no preço contratado.  

 

11. ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO  

A critério da Supervisão será adotado o método convencional para lançamento de redes (com escavação de 
valas a céu aberto, reaterro e repavimentação). 

Primeiramente, deverá ser verificado se as peças a serem acopladas estão perfeitamente limpas, isentas de 
poeira, nata de cimento, argila ou irregularidades. A limpeza poderá ser executada com escovas, panos, ou 
ainda, ferramentas leves, para a retirada de materiais porventura incrustados, tanto na ponta como na bolsa, 
antes da fusão do PEAD.  

 

A montagem de tubos e conexões será executada por solda de termo ou eletrofusão em barras de 6 metros para 
o diâmetro DN 315mm e barras de 12 metros para a travessia subaquática DN 150mm. A montagem da rede em 
PEAD com outros materiais (Ferro, PVC e Aço), para fins de entroncamento, será executada por conexões com 
junta mecânica tipo flange. 

Após a instalação das peças no local da obra, deverão ser feitos os retoques nas superfícies externas das peças 
que sofrerem qualquer dano no seu revestimento. As peças em aço também serão envolvidas em manta de 
polietileno. 

Todas as soldas efetuadas na obra deverão ser acompanhadas de relatório específicoe deverá ser encaminhado 
diariamente à Supervisão. 

 

12. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

12.1. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA TERMO E ELETROFUSÃO  

A Contratada deverá disponibilizar tantos equipamentos e ferramentas quantos forem necessários para atender 
ao número de frentes de obra que se estabelecerem (seja por exigência deste edital, seja para cumprir com o 
prazo nele estabelecido).  

Em cada frente de obra a Contratada deverá disponibilizar um conjunto completo de Equipamentos e 
Ferramentas que atendam às prescrições da norma ABPE/E006 e permaneçam no local durante a execução e 
inspeção das soldas. Todos os Equipamentos e Ferramentas deverão ser fabricados por empresas qualificadas 
e especializadas.  

Para execução de soldas de topo por termofusão, além dos equipamentos e ferramentas auxiliares descritos no 
item EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS AUXILIARES, a Contratada deverá disponibilizar em cada frente de 
obra: Uma unidade de força ou comando, capaz de realizar soldas de topo por termofusão conforme norma 
ABPE/P004, com acionamento obrigatoriamente hidráulico ou pneumático, com bomba ou compressor elétrico, 
acoplada a uma estrutura de fixação dos tubos com no mínimo 4 (quatro) abraçadeiras. Esta unidade deve estar 
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em bom estado de conservação, e deve ser aferida e revisada em períodos não superiores a 6 (seis) meses por 
empresa credenciada pelo Inmetro.  

Um faceador ou plaina rotativa, podendo ser manual para tubos de diâmetro até DE 90 mm (inclusive), mas com 
acionamento obrigatoriamente eletro-mecânico para tubos de diâmetros superiores a DE 90 mm.  

Uma placa de solda revestida com material anti-aderente, com suporte para apoio e/ou acoplamento na estrutura 
de fixação e com controle de temperatura eletrônico adequadamente aferido e confiável. Esta unidade deve estar 
em bom estado de conservação, e deve ser aferida e revisada em períodos não superiores a 6 (seis) meses por 
empresa credenciada pelo Inmetro.  

Casquilhos de redução necessários ao correto alojamento nas abraçadeiras, permitindo a fixação dos tubos de 
diâmetros inferiores ao máximo comportado pela estrutura de fixação utilizada.  

Para execução de soldas de eletrofusão, além dos equipamentos e ferramentas auxiliares descritos no item 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS AUXILIARES, a Contratada deverá disponibilizar em cada frente de obra: 
Uma unidade para solda de eletrofusão automática e universal, capaz de realizar soldas de sela por termofusão 
conforme norma ABPE/P007, que permita soldar conexões de qualquer fabricante. Esta unidade deve estar em 
bom estado de conservação, e deve ser aferida e revisada em períodos não superiores a 6 (seis) meses por 
empresa credenciada pelo Inmetro. 

 

12.2. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS AUXILIARES  

Os equipamentos e ferramentas mínimos auxiliares exigidos para execução das soldas de termo e eletrofusão, 
disponibilizados em cada frente de obra obrigatoriamente serão: 

✓ Um Gerador elétrico compatível com a(s) unidade(s) de solda utilizada(s) ou licença da concessionária 
de energia elétrica para tomada de energia da sua rede de distribuição. Neste caso, deverão ser utilizados 
equipamentos adequados (com a devida proteção e isolamento elétrico) e os procedimentos de utilização e 
manuseio deverão ser definidos por profissional especializado na área de segurança do trabalho da Contratada.  

✓ Um Corta-tubo (guilhotina ou rotativo) compatível com os diâmetros utilizados na obra, exceção feita à 
execução de redes com diâmetros superiores à DE 225 mm.  

✓ Alinhadores (inclusive de ramais) e arredondadores compatíveis com os diâmetros utilizados na obra.  

✓ Um estrangulador (manual ou hidráulico) até o diâmetro DE 110 mm, com roletes de esmagamento 
adequados ao diâmetro a ser pinçado.  

✓ Raspadores rotativos (para os todos os diâmetros, inclusive para os tubos de ramais). Não serão 
aceitos canivetes, facas ou qualquer outro instrumento que não o específico para o fim de preparar a superfície 
dos tubos para as soldas.  

✓ Um Termômetro digital infravermelho, para verificação da temperatura da placa de solda durante a 
execução dos trabalhos.  

✓ Um paquímetro com precisão de 0,1mm (décimo de milímetro). Um cronômetro. O inadequado 
funcionamento ou a inexistência de qualquer dos equipamentos e/ou ferramentas acima descritos, bem como a 
expiração dos prazos para aferição e revisão dos mesmos, ensejará a paralisação das obras ante a 
impossibilidade da Contratada executar os serviços com a qualidade e segurança exigidas pelo SAMAE.  

O período durante o qual a obra estiver paralisada por este motivo, não poderá ser justificado para eventual 
atraso das obras e nem exceder a 10 (dez) dias úteis, sob pena de ser enquadrado no item específico de 
sanções e multas. 

 

12.3. QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a Ordem de Início emitida pelo SAMAE, a Contratada deverá 
submeter à análise da Supervisão, em local a ser previamente definido, os equipamentos e ferramentas descritos 
no item Equipamentos e Ferramentas. A Contratada deverá apresentar uma relação com o nome, a 
especificação e número patrimonial ou de identificação dos equipamentos/ferramentas a serem utilizados na 
obra.  

Nenhum equipamento ou ferramenta que não os formalmente apresentados e aprovados neste momento 
poderão ser utilizados nas obras. A substituição dos equipamentos e/ou ferramentas só será admitida mediante 
novo processo de qualificação.  

Os equipamentos apresentados devem estar em bom estado de conservação e devem ter sido aferidos e 
revisados dentro do prazo limite estabelecido no item Equipamentos e Ferramentas por empresa credenciada 
pelo Inmetro.  



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 

 

   

__________________________________________________________________________Página 26 de 61 
 Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 612 – Centro – 88730-000 – São Ludgero – SC   

CNPJ: 86.446.630/0001-00 - Fone/Fax: (0xx) 48 3657-1444 e 3657-0801 

Home-Page: www.samaesl.sc.gov.br       E-Mail: samae@samaesl.sc.gov.br 

O procedimento de qualificação se dará através de inspeção visual (estado de conservação, funcionamento, 
dimensões, número de identificação, etc.) e através da execução de soldas de termo e eletrofusão. Neste 
momento, deverão ser entregues à Supervisão, 2 (duas) cópias plastificadas da tabela com os parâmetros de 
solda de cada equipamento a ser utilizado.  

Eventuais calibrações e reparos que se fizerem necessários aos equipamentos utilizados na obra, ou a 
substituição destes em função da sua manutenção preventiva a cada 6 (seis) meses, correrão por conta da 
Contratada, a quem cabe mantê-los aptos a efetuar as soldas de acordo com as normas ABPE/E006, 
ABPE/P004 e ABPE/P007.  

 

12.4. QUALIFICAÇÃO DOS SOLDADORES  

Simultaneamente à qualificação dos equipamentos e ferramentas, se dará a qualificação do(s) soldador(es) que 
trabalhará(ao) na obra. A Contratada deverá apresentar uma relação com o nome, CPF e obras realizadas em 
redes de abastecimento de água em PEAD do(s) soldador(es) indicados.  

Nenhum soldador que não os apresentados e aprovados neste momento serão admitidos na obra. A substituição 
de algum soldador durante a execução das obras, ou a inclusão de novo profissional só será admitida mediante 
novo processo de qualificação, similar ao aqui descrito.  

Somente será(ao) aceito(s) o(s) profissional(is) que tenha(m) sido aprovado(s) em curso específico para soldador 
de PEAD, realizado por empresa do ramo de treinamento e qualificação profissional que ofereça em seu 
programa tal curso.  

 

Aprovados todos os equipamentos, ferramentas e soldadores, o SAMAE emitirá um termo, com a relação dos 
equipamentos e ferramentas aprovados e soldadores habilitados, e a empresa poderá dar início efetivo às obras 
com estes recursos materiais e humanos.  

A execução das obras com equipamentos e/ou ferramentas não aprovados, ou com soldadores não habilitados, 
será enquadrado no item específico de sanções e multas, e acarretará na condenação e substituição de todo o 
trecho que assim tiver sido executado, sem ônus algum ao SAMAE.  

 

13. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

O critério de medição para fins de pagamento do assentamento dos tubos será por metro linear, de acordo com 
as quantidades efetivamente utilizadas e assentadas. Estes dados serão confrontados com os relatórios de solda 
de campo entregues à Supervisão, conforme definido no item Tubos e Conexões de PEAD.  

As instalações de conexões (curvas, tês, reduções, caps, etc.), necessárias a completa execução da obra, não 
serão medidas e nem pagas separadamente, devendo estar o custo de instalação estar acrescido no preço 
unitário de assentamento do comprimento linear do tubo.  

As caixas (de válvulas, sistemas redutores de pressão e/ou ventosas) serão medidas e pagas por unidade 
instalada, compreendendo serviços de remoção e reposição de pavimento, escavação e reaterro, instalação 
mecânica. Compreende a  execução com fornecimento de material, incluindo tampão de ferro dúctil conforme 
especificação.  

 

14. EXISTENCIA DE REDES 

No trajeto da obra existem duas adutoras já assentadas. A Contratada deverá respeitar o trajeto indicado pela 
supervisão, a fim de evitar danificar as redes já implantadas, ocasionando rompimento indevido e consequente 
falta de água para os consumidores. A Contratada deve ser responsabilizada por eventuais acidentes 
provocados por má sinalização, durante ou após a execução dos serviços. As redes danificadas pela Contratada 
decorrente de imperícia, deverá ser refeita imediatamente pela mesma, sem ônus para o SAMAE. 

 

15. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  

Os serviços de remoção de pavimentos só serão executados mediante autorização da Supervisão.  

A colocação da pavimentação será efetuada após a conclusão da obra, pela Contratante. 

  

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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a. Satisfação de todas as exigências  legais relativas a quaisquer  aspectos de execução dos serviços. 

b. Adoção de medidas de segurança e proteção, observando a legislação brasileira sobre segurança e 
higiene do trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

c. Pagamento de licenças, taxas, impostos, multas e demais contribuições fiscais que incidam ou venham 
a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluídos os seguros e encargos, que serão de inteira e 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

d. Manutenção de ordem e disciplina no canteiro de obras. 

 

17. GENERALIDADES 

a. Os serviços não aprovados pelo Fiscal das obras, que apresentarem vícios ou defeitos de execução, 
deverão ser demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA. 

b. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento por escrito do Fiscal do SAMAE, 
embora tal modificação possa influir ou não sobre o valor da construção. 

c. Para representá-la em matéria de ordem técnica e relacionamento com a CONTRATANTE, manterá a 
CONTRATADA, técnicos responsáveis pela obra. A responsabilidade técnica  pela execução da obra deverá 
ficar a cargo de Engenheiro Civil ou Sanitário do quadro da contratada (com comprovação documental), devendo 
ser emitida a Anotação de Responsabilidade Técnica respectiva da obra. Este profissional deverá ser auxiliado 
por um mestre geral, que na sua ausência, o representará junto a fiscalização da CONTRATANTE. 

d. É obrigatória a presença real e constante no canteiro de trabalho do engenheiro responsável e/ou 
responsável técnico(mestre) pela execução da obra,  sendo que deverá  permanecer durante todas as horas de 
serviços (diurnas, noturnas ou intermediárias) e durante toda a execução da obra. A presença de engenheiro 
responsável poderá também ser requisitada pela CONTRATANTE, nas ocasiões que julgar necessário. 

e. Não existira qualquer vínculo jurídico entre a CONTRATANTE  e os empregados que executarão a obra. 

f. Observados os prazos e condições que a lei civil estipula para aceitação definitiva das obras e 
instalações, não acarretará de modo algum a exoneração da CONTRATADA e seus técnicos da 
responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes e relacionados com a execução dos serviços 
convencionados e dados como aceitos. Descabe assim, a CONTRATANTE qualquer ônus, participação ou 
corresponsabilidade direta ou indireta, em danos e prejuízos a vida e ao patrimônio público ou particular, 
causados por defeitos, falhas, deficiências ou impropriedades de ordem técnica verificados em obras e 
instalações adjudicadas a terceiros e dadas como aceitas, provisória ou definitivamente. 

g. O engenheiro responsável pela obra, auxiliado pelo Mestre Geral, deverá dirigir e orientar a execução 
de todos os serviços de forma intensa, rigorosa e eficaz, a fim de atender plenamente ao Contrato, ao Projeto e 
as Especificações da CONTRATANTE. 

h. Todas as ordens e orientações dadas pela CONTRATANTE ao Engenheiro responsável pela obra, 
serão considerados como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA. Por outro lado, todo e qualquer ato 
efetuado ou disposição tomada pelo referido Engenheiro, ou ainda, omissão de responsabilidade do mesmo, 
serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA. 

i. O engenheiro responsável pela obra e o mestre geral, cada um no seu âmbito, deverão estar sempre 
em condições  de atender a CONTRATANTE e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o 
andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a 
CONTRATANTE reputar necessário ou útil e que se refira direta ou indiretamente à obra e suas implicações. 

j. O quadro de pessoal da CONTRATADA empregado na obra, deverá ser constituído por elementos 
competentes, hábeis e disciplinados, qualquer seja a sua função, cargo ou atividade. A CONTRATADA é 
obrigada a afastar sumária e imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho, todo e qualquer elemento 
julgado pela CONTRATANTE incompetente, inábil, de conduta inconveniente ou com características tais, que 
possam prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços, a ordem do canteiro ou que 
obste, perturbe, dificulte a ação dos fiscais  ou não acate, por ato ou omissão, as suas determinações verbais ou 
escritas, ou insista em orientação diferente da estabelecida por eles. 

k. A execução da obra deverá obedecer ao cronograma elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela 
CONTRATANTE. As eventuais alterações deverão ser comunicadas por escrito no caderno de ocorrência se 
aprovadas pela Fiscalização. 

l. Para a contagem dos dias de impedimento na execução dos serviços, serão levados em conta aqueles 
que constarem no caderno de ocorrências, aprovados pela Fiscalização. 

m. Deverá ser mantido no escritório da obra, um jogo completo e atualizado dos projetos, especificações, 
orçamento e cronograma da obra. 
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18. FISCALIZAÇÃO: 

a. A CONTRATANTE, dentro de suas atribuições e mediante o competente credenciamento concedido aos 
seus fiscais, exigirá o adiante especificado. A CONTRATADA se obriga a acatar tais exigências, sem lhe caber 
qualquer direito de divergência.  

b. É atribuição e direito dos fiscais da CONTRATANTE: 

I. Exigir que a CONTRATADA execute os trabalhos obedecendo o projeto e suas modificações, 
bem como o contrato; 

II. Participar e aprovar as medições  dos trabalhos executados; 

III. Dar soluções aos problemas técnicos de projeto, que ocorrerem durante a execução das obras; 

IV. Ter livre acesso às obras, aos serviços e as fontes de informações que forem julgadas 
necessárias ao desempenho da missão de Fiscalização, mesmo que estejam de posse da 
CONTRATADA; 

V. Determinar a prioridade de serviços e fiscalizar as condições de trabalho; 

VI. Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir serviços contratados, desde que isso se mostre 
necessário ao desempenho técnico-econômico das obras em execução; 

VII. Exigir da CONTRATADA o aumento do  número ou capacidade dos equipamentos caso seja 
constatada a inadequação para conduzir os serviços de acordo com o programado, ou se, em virtude 
do atraso em uma das fases, for necessário esse aumento de equipamento, para recuperação do 
tempo perdido; 

VIII. Exigir da CONTRATADA o aumento na quantidade de mão de obra, especializada ou não, 
conforme for achado conveniente para melhorar a produção ou mesmo a qualidade dos serviços; 

IX. Ordenar a imediata retirada do local, de empregado da CONTRATADA que dificultar a sua 
ação fiscalizadora; 

X. Sustar qualquer serviço que esteja fora das especificações, a seu critério exclusivo; 

XI. Solicitar da CONTRATADA, prova do cumprimento de suas obrigações com  INSS e FGTS, 
inclusive de referência ao seguro de acidentes de trabalho do seu pessoal; 

XII. Ordenar a retirada imediatamente, do canteiro e dos locais das obras, de todo e qualquer 
material que for rejeitado por inspeção ou método de ensaio realizado pela CONTRATANTE. 

XIII. Aplicar as multas e penalidades previstas no contrato; 

XIV. Examinar e acompanhar o processo de escavação de material rochoso, desde a fase de 
perfuração até sua extração propriamente dita; 

XV. Efetuar o controle do volume de material escavado para extrações desnecessárias que venham 
a onerar o valor do serviço. 

XVI. Ter plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços 
que estiverem em desacordo com o projeto, com as normas, com a melhor técnica consagrada pelo 
uso, com as modificações de projeto não recomendadas pela CONTRATANTE, a seu critério 
exclusivo;  

c. A CONTRATANTE terá plena autoridade para suspender por meios favoráveis ou não, os serviços da 
obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança e outros. 

d. Além do exposto neste item, aplicam-se as atribuições e direitos da CONTRATANTE  definidos nos 
itens do Edital de Licitação ou no Contrato da CONTRATADA e seus anexos. 

 

19. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

Será realizada cuidadosa verificação, por parte da Supervisão da SAMAE, das perfeitas condições de 
funcionamento e segurança de toda as instalações, equipamentos, etc. 

A Contratada deverá levar as frentes de serviços limpas, antes e após o reaterro, com remoção de entulhos para 
locais indicados e aceitos pela Supervisão. Ao concluir a obra, a Contratada deverá proceder uma limpeza geral 
e definitiva. Não será pago o serviço de limpeza. A realização deste serviço é inerente às obrigações da 
Contratada. 
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20. LICENÇAS  

As autorizações especiais para intervenções em vias públicas e ou no meio ambiente, uso de explosivos, etc., se 
for o caso, deverão ser providenciadas, pela Contratante, junto ao órgão gestor ou fiscalizador da atividade. 
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
PROCESSO PBS Nº 468/2021 

 
ANEXO III 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO 
SAMAE DE SÃO LUDGERO E A EMPRESA XXXX NOS TERMOS 
DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE 
EMPREITADA. 
 

 
Contrato que entre si celebram a(o) SAMAE DE SÃO LUDGERO, Estado de Santa Catarina, com 

endereço na(o) Av. Monsenhor Frederico Tombrock, inscrita no CGC/MF sob o nº 82.926.536/0001-05, neste ato 
representada pela sua diretora Judite Peters Schurohff, CPF nº 665.324.699-04 nomeada pela Portaria Nº. 378 
de 01 de novembro de 2016, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa xxxx, com 
sede na(o) xxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxx neste ato representada por seu representante 
legal Senhor ________________________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em 
decorrência do Processo PBS Nº 468/2021, Processo de Licitação Nº. 19/2021, LICITAÇÃO TOMADA DE 
PREÇOS nº 02/2021, homologado em xxxxxx, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, 
de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 

  

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem como objeto à EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MTS DE ADUTORA DE 
ÁGUA TRATADA EM PEAD 315MM E DEFOFO DN 150MM, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS, REALIZAÇÃO 
DAS INTERLIGAÇÕES, TRAVESSIA SUBAQUÁTICA SOB O RIO BRAÇO DO NORTE, ENTRE OUTROS, 
CONFORME ANEXOS I E II no EDITAL 02/2021, englobando fornecimento de materiais e serviços 
(EXCETO MATERIAIS HIDRÁULICOS) para execução total da obra, incluindo equipamentos, transporte, 
soldagem de PEAD, escavadeira, munck e outros necessários a finalização da obra. As quantidades e 
especificações de serviços e materiais estão constantes dos projetos técnicos, (memoriais descritivos, pranchas 
gráficas), presentes no Edital de LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021. 

1.2 Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e 
condições do objeto do presente Contrato.  Não será considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamação ou 
reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições. 

   

2 CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é 
de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, Edital de LICITAÇÃO TOMADA DE 
PREÇOS nº 02/2021 e seus Anexos, especificações complementares, além das normas e instruções legais 
vigentes no País, que lhe forem atinentes. 

   

3 CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1 O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: EMPREITADA POR MENOR 
PREÇO GLOBAL, conforme art. 6º, VIII, “a”, da Lei n.º 8.666/93. 

 

4 CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços, o preço proposto que é R$ xxxxxxx 
(número por extenso). 

4.2 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única 
remuneração devida. 

4.3 O pagamento será realizado por medição, a cada de 30 dias, de acordo com a execução física da 
obra/materiais/equipamentos, de acordo com o item 4.9. 

4.4 O pagamento será efetivado no Setor de Contabilidade da CONTRATANTE através de Boleto, 
Transferência ou Ordem Bancária, mediante entrega e apresentação da Nota Fiscal Eletrônica do objeto licitado. 
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4.5 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na PROPOSTA da CONTRATADA incluem 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para a entrega do equipamento e execução do serviço contratado, 
constituindo-se na única remuneração devida. 

4.6 Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTO ANTECIPADO. 

4.7 MEDIÇÃO  

4.7.1 Mensalmente, a Supervisão realizará a conferência da execução dos serviços, de acordo com 
os Cronogramas Físico e Financeiro e a medição dos quantitativos de serviços efetivamente executados 
no período.  

4.7.2 O fechamento da medição mensal deverá ser efetivado entre o Responsável Técnico e a 
Supervisão, antes dos períodos fixados no Calendário de Pagamento fornecido com a Ordem de Início e 
ou no início de cada exercício.  

4.7.3 Mesmo que a Contratada tenha ultrapassado sua meta, o pagamento garantido pelo SAMAE, 
para o período, será aquele indicado no Cronograma Físico e Financeiro, de forma a atender a 
programação orçamentária do SAMAE.  

4.7.4 A Planilha de Medição deverá ser preenchida no arquivo eletrônico fornecido pelo SAMAE, no 
início das atividades contratadas, com os quantitativos medidos no período.  

4.7.5 Somente depois do “de acordo” da Supervisão é que a Contratada poderá emitir a Nota Fiscal 
ou Fatura de Prestação de Serviços, obedecendo aos períodos constantes no calendário de 
Pagamento, acima mencionados.  

4.8 FATURAMENTO  

4.8.1 Após a Supervisão atestar a medição do período e o valor a ser cobrado, a Contratada enviará 
a Fatura e demais documentos requeridos neste Edital, eletronicamente, para serem anexados ao 
processo de pagamento.  

As Notas Fiscais/Faturas, obrigatoriamente, deverão ser emitidas com os seguintes dados:  

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE  

CNPJ: 86.446.630/0001-00 

Inscrição Estadual: não contribuinte  

Endereço: Avenida Monsenhor Frederico Tombrock,612 

Bairro: Centro – CEP 88.730-000 - São Ludgero-SC 

4.8.2 Nas Notas Fiscais ou Fatura, emitidas em formulário da Contratada (eletrônicas), deverão 
constar, obrigatoriamente, o número da licitação/contrato, o objeto contratado, o período de execução 
dos serviços medidos, a discriminação dos valores da mão-de-obra, dos equipamentos e dos materiais 
empregados, apurado no formulário padrão de medição, conforme consta no subitem MEDIÇÃO e os 
valores das retenções na fonte.  

4.8.3 Todos os processos de pagamento, para efeitos de fiscalização, deverão ser acompanhados 
de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência (GFIP), do(s) empregado(s) contratado(s) para execução do Objeto deste 
Edital, conforme a Legislação Previdenciária e cópia das Notas Fiscais ou Fatura relativa à aquisição da 
tubulação e o(s) respectivo(s) laudo(s) técnico(s). 

4.8.4 Também deverá ser anexada à relação de cargos/função e respectivo número de empregados 
vinculados à execução do Objeto contratado, conforme modelo anexo à Ordem de Início. 

4.8.5 Constitui ônus exclusivo da Contratada quaisquer alegações de direito, seja dos órgãos 
fiscalizadores, seja de terceiros, por quaisquer incorreções na Nota Fiscal ou Fatura.  

4.8.6 Para a Nota Fiscal ou Fatura que não contiver a discriminação conforme consta no item 
PROPOSTA DE PREÇOS, a base de cálculo da retenção, para efeito dos itens a seguir, será uma 
daquelas estabelecidas pela Legislação específica do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, e 
na Legislação Previdenciária.  

4.8.7 A Contratada ficará sujeita às retenções, a serem feitas pelo SAMAE, dos impostos e 
contribuições determinadas pelas legislações municipais, previdenciárias e da Receita federal, quando 
for o caso, vigentes por ocasião do pagamento, devendo as respectivas retenções serem destacadas e 
identificadas na Nota Fiscal ou Fatura, conforme determinação legal.  

4.8.8 Em relação ao ISS deverá ser observado a legislação municipal de São Ludgero e suas 
alterações.  
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Observação Importante: Os valores retidos e destacados na forma das letras anteriores não devem ser 
deduzidos do total bruto do documento fiscal. 

4.9 FATURA DE SERVIÇOS  

4.10 A Nota Fiscal ou Fatura referir-se-á ao somatório das quantidades medidas no mês, dadas 
como certas pela Supervisão, multiplicadas pelos seus valores unitários contratados através desta 
Licitação.  

4.11 A Contratada fica responsável, perante os órgãos fiscalizadores, de que o preço dos materiais 
e equipamentos empregados, constantes na (s) Nota Fiscal(ais) ou Fatura(s) e discriminados quando da 
contratação, não são superiores aos preços de aquisição ou locação dos mesmos, conforme a 
Legislação Previdenciária, devendo ser mantidos em seu poder os respectivos comprovantes, para fins 
de fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP). 

4.12 PAGAMENTO  

4.12.1 O pagamento de cada medição ocorrerá até o trigésimo (30°) dia subsequente ao dia em que a 
Nota Fiscal ou Fatura for entregue no SAMAE, obedecendo ao calendário de pagamento estabelecido, 
observado o disposto na alínea “a”, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei n° 8.666/93, e suas alterações.  

4.12.2 O SAMAE manterá vínculo apenas com a Contratada, não permitindo, sob qualquer hipótese, a 
cedência de crédito relativo ao Objeto contratado, parcial ou totalmente, a outra pessoa jurídica ou 
física.  

4.12.3 O primeiro pagamento estará condicionado a apresentação de cópia do documento de 
matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS, conforme a Legislação Previdenciária.  

4.12.4 Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do SAMAE, o valor devido será atualizado 
pelo INPC/IBGE – (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), a ser calculado “pro rata die”, desde o 
dia do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo 
pagamento.  

4.12.5 A atualização prevista neste item deverá ser solicitada, via e-mail ao setor Contábil/Financeiro 
(financeiro@samaesl.sc.gov.br), em até trinta (30) dias da data efetiva do pagamento, sob pena de 
preclusão.  

4.13 REJEIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO  

4.13.1 O processo administrativo de pagamento poderá ser rejeitado caso venham a ser 
descumpridas as normas estabelecidas nos Itens MEDIÇÃO e FATURAMENTO, e ou houver incorreção 
na formulação da Nota Fiscal ou Fatura.  

4.13.2 Na ocorrência de um dos fatos acima, a respectiva documentação será devolvida à Contratada 
e o processo arquivado. Neste caso o tempo decorrido na tramitação será desconsiderado, devendo 
haver nova entrega da documentação com as incorreções sanadas, dentro do Cronograma de 
Pagamento estabelecido para o exercício, não recaindo, deste fato, quaisquer ônus para o 
Departamento. 

4.14 PAGAMENTO DA ÚLTIMA NOTA FISCAL OU FATURA 

4.14.1 O pagamento da última Nota Fiscal ou Fatura somente será efetuado após aprovação dos 
cadastros do Objeto executado, bem como da entrega do correspondente Diário de Obras e a emissão 
do Termo de Recebimento Provisório.  

4.14.2 Se por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Provisório for constatado pela 
Supervisão a necessidade de reparo e/ou correção de algum(ns) defeito(s) na execução do Objeto, os 
mesmos serão arrolados no Termo de Recebimento Provisório.  

4.14.3  Os itens a reparar serão pagos, após terem sido corrigidos e aceitos pela Supervisão. 

. 

 

5 CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 

5.1 O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global para a execução dos serviços será 
reajustado de acordo com o seguinte critério: SEM REAJUSTE. 

  

6 CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, ENTREGA E VIGÊNCIA 

6.1 O prazo de execução é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, e terá vigência de xxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxx, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes através 
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de declaração por escrito com antecedência mínima de 60 dias antes do término do contrato, e de conformidade 
com o estabelecido nas Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94.  

6.2 O início das obras deve se dar em 20 (vinte) dias a partir da assinatura deste instrumento. 

6.3 Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.4 Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente. 

6.5 Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 

6.6 As obras objeto do presente edital contemplam a implantação de rede adutora de água tratada em 
trecho de chão batido na Estrada Geral Bom Retiro Baixo (desde a saída da ETA até o cruzamento com a 
Rodovia SLD – Estrada Geral Bom Retiro) estrada de chão batido, e trecho pavimentado com asfalto da Rodovia 
SLD- Estrada Geral Bom Retiro até a rotatória (que dá acesso a Barra do Norte) com pavimentação asfáltica, 
seguindo em direção a Barra do Norte por pequeno trecho até as margens do Rio Braço do Norte, onde será 
executada a travessia subaquática. 

6.7 O transporte, carga e descarga dos equipamentos e materiais, inclusive os materiais hidráulicos 
fornecidos pelo SAMAE, são de responsabilidade da proponente. 

 

7 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

7.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal vigente, cuja(s) 
fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação: 

Orçamento: 

2021 

Projeto/Atividade:  

1.071 

Elemento de despesa: 

4.4.90.51.99.00.00.00 

 

8 CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

8.1 Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

8.2 A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 
especialmente designado. 

8.3 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, 
para representá-la na execução deste Contrato. 

8.4 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, ficando por sua conta todos os custos, incluindo transporte, carga e 
descarga. 

8.5 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado. 

8.6  A fiscalização dos serviços pelo SAMAE não exonera nem diminui a completa responsabilidade da 
CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais. 

8.7 A fiscalização do SAMAE paralisará as obras e/ou serviços quando constatado risco grave e iminente 
aos empregados do SAMAE, da CONTRATADA e terceiros, na conformidade dos parâmetros estabelecidos pela 
legislação vigente.  

8.8 Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, o SAMAE determina que todas 
as medidas sejam tomadas pela CONTRATADA no sentido de manter o local da ação devidamente protegido e 
resguardado, de maneira a não oferecer riscos a terceiros e ao meio ambiente.  

8.9 O SAMAE se reserva o direito de fazer outras exigências à CONTRATADA, sempre que julgar 
necessário, para a proteção da integridade física dos trabalhadores durante o exercício das atividades e de 
terceiros, assim como dos seus bens, das suas propriedades e do meio ambiente.  

8.10 Aplicam-se, subsidiariamente à esta Cláusula as disposições constantes da seção IV do Capítulo III da 
Lei 8666/93. 

   

9 CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

9.1 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
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9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da 
Lei Nº 8.666.  

9.1.2 Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstância supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 

9.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93. 

  

10 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e garantida a prévia 
defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº. 
8.666/93. 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da última medição, no 
caso de retardamento, sem justa causa, do início dos trabalhos contratados; 

c) multa de 1% (um por cento) calculado sobre o valor da última medição por dia de paralisação, 
sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralização da execução do contrato, sem justa 
causa, por mais de 5 (cinco) dias úteis e no máximo de 7 (sete) dias consecutivos; 

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da última medição pelo 
não cumprimento do prazo contratual, sem plena justificativa; 

e) multa de até 1% (um por cento) calculados sobre o valor da última medição, em caso de 
inobservância das demais cláusulas do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com SAMAE 
DE SÃO LUDGERO, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com SAMAE DE SÃO LUDGERO, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei Nº. 
8.666/93; 

h) no caso de inadimplemento que resulta em aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor do Contrato, o pagamento devido só poderá ser liberado se comprovado, mediante a 
apresentação de guia, o recolhimento da multa em questão, ou o desconto do valor da mesma sobre o 
total da fatura. 

10.2 O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pelo SAMAE DE SÃO 
LUDGERO e que a CONTRATADA vier a fazer jus. 

10.3 A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo de 5 
(cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado o direito de 
defesa de que trata o parágrafo 2º. (segundo), do artigo 87, da Lei Nº. 8.666/93. 

10.4 Fora deste prazo a multa será cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspenderá os pagamentos até o 
valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento 
suspenso. 

  

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
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11.1 Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 

11.1.1 A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante 
enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima 
de 5 (cinco) dias: 

a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

d) razões de interesse do serviço público. 

11.1.2 A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir 
enunciados: 

a) o atraso injustificado no início dos serviços; 

b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da CONTRATADA, em 
decorrência de violação de disposições legais vigentes; 

c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 

d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa 
execução deste; 

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma 
individual; 

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 
juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que 
caracterizem a insolvência do contrato. 

11.1.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão observadas 
as seguintes condições: 

a) A CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será 
responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções 
contratuais e legais pertinentes; 

b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde 
que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados 
a CONTRATANTE; 

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos 
serviços através de outras empresas, ou da forma que julgar mais convenientes; 

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu 
exclusivo critério, reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o 
pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 
contratual infringida. 

11.2 Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 

11.2.1 O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 

a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, 
acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de 
Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 
superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra; 
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c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 
decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra; 

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução 
dos serviços, nos prazos contratuais. 

11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já prestados, 
de acordo com os termos deste Contrato. 

11.3 Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior: 

11.3.1 Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este Contrato em caso de 
interrupção na execução dos serviços por um período maior que 30 (trinta) dias, em virtude de força 
maior, conforme definido no artigo 1058 do Código Civil Brasileiro, regularmente comprovado e 
impedido da execução deste Instrumento Contratual. Neste caso, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA os serviços que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato. 

11.3.2 Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, deverá fazer 
imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um prazo até 5 (cinco) dias da data de seu 
recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos constantes da notificação. 

   

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/OBRAS 

12.1 Concluídos os serviços/obras objeto do Contrato, em 15 (quinze) dias após a comunicação da 
CONTRATANTE ou resilido este, será efetuado pela fiscalização da CONTRATANTE o seu recebimento 
provisório, após, e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais. 

12.1.1 - O recebimento provisório não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de 
erros de execução, a cuja reparação se obriga, tudo sem ônus para a CONTRATANTE, observando o 
disposto no art. 69, da Lei Nº. 8.666/93. 

12.1.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data do recebimento provisório, e verificada a 
correção dos serviços executados, proceder-se-á ao recebimento definitivo, lavrando-se o termo 
respectivo, que consignará quitação geral, plena e recíproca entre as partes. 

12.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos 
serviços nem a ética profissional pela perfeita execução dos serviços contratados. 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

13.1 Para efeitos de responsabilização trabalhista, o objeto do presente Contrato será realizado sob a forma 
de Empreitada por Preço Global (art. 6°, inc. VIII “a”, da Lei n° 8.666/93) para execução de uma obra por preço 
certo e total, ficando sob a responsabilidade da Contratada o fornecimento das máquinas, equipamentos, 
ferramentas e mão-de-obra inerentes a execução dos serviços, bem como, as demais despesas, contribuições, 
taxas e/ou tributos. Fica também sob a responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, sendo que o SAMAE assume a posição de Dono da Obra a 
que se refere à Orientação Jurisprudencial n.º 191 do Tribunal Superior do Trabalho, não ensejando, portanto, 
qualquer espécie de responsabilidade solidária ou subsidiária pelas obrigações trabalhistas contraídas pela 
Contratada. 

13.1.1 Na hipótese de o SAMAE ser citado para responder ação trabalhista movida por empregado da 
CONTRATADA ou por empregado de empresa terceirizada que trabalhe na obra objeto do presente 
contrato, a CONTRATADA será responsável por reembolsar ao SAMAE todas as despesas 
eventualmente efetuadas com advogado, como honorários advocatícios, despesas com locomoção, 
hospedagem e outras decorrentes do processo, independentemente de condenação ou culpa da 
CONTRATADA ou do SAMAE no processo. 

13.2 Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou parafiscal, após a data limite 
de recebimento e abertura da proposta, será objeto de entendimento entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE. 

13.3 A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
consequência da execução dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral entre a 
CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia com a CONTRATADA, 
empregadora na forma do disposto no Art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. 

13.3.1 Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, a 
CONTRATADA, reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 
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14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –  DA GARANTIA  

14.1   Para garantia do fiel cumprimento do contrato a ser firmado, a empresa vencedora deverá, por ocasião da 
assinatura, prestar garantia equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com fundamento 
no artigo 56 da Lei Federal 8666/93, conforme previsto no item 5.10 do Edital. 

14.2   A empresa vencedora poderá escolher uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro ou em títulos 
da dívida pública, na forma da Lei; seguro- garantia ou fiança bancária. 

14.3  O prazo total da garantia deverá ao prazo contratado para execução do Objeto em pelo menos 90 
(noventa) dias. Se for necessária a prorrogação do prazo de duração do Contrato e/ou alteração do valor 
contratado, a Contratada ficará obrigada a providenciar na renovação da garantia, nos mesmos termos. 

14.4 A garantia, quando prestada na forma de caução em dinheiro, será restituída, atualizada 
monetariamente, pela variação da Taxa Referencial (TR), ou a taxa que venha a lhe substituir, considerando o 
período compreendido entre a data do depósito e a data do Recebimento Definitivo do Objeto. 

14.5 A caução será devolvida e o seguro ou fiança liberados, mediante solicitação ao supervisor do contrato, 
anexada dos correspondentes recibos emitidos pelo SAMAE, após o Recebimento Definitivo do Objeto, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis consecutivos, a contar da data da protocolização. Cessará a guarda das garantias que não 
forem resgatadas pela contratada, no prazo de 60 (sessenta) dias após seu vencimento, cabendo ao SAMAE a 
inutilização das mesmas. 

14.6 A contratante garantirá ainda, após instalada e em operação, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contra 
queda de seu desempenho e contra quaisquer falhas que venham a ocorrer na mesma em consequência 
imediata ou retardada do mau manuseio dos tubos em sua utilização e deslocamento no canteiro de obras, má 
montagem ou má técnica utilizada durante a execução, mau apoio da tubulação no fundo das valas, utilização de 
inadequado material para reaterro ou má compactação deste. 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – NOVAÇÃO 

15.1 A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato 
ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação quanto a 
seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações 
futuras. Todos os recursos postos à disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como 
cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 

 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO SEGURO 

16.1 A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o 
equipamento/material/veículo que utilizar na execução dos serviços previstos neste Contrato. 

 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1 Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 

  

 
São Ludgero (SC), ______/_____/2021. 

 
 
 

P/CONTRATANTE                                                         P/CONTRATADA           
           
______________________________                      ______________________________ 
DIRETORA DO SAMAE 

 
  
 

Testemunhas: 
_____________________________                        ____________________________ 
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
PROCESSO PBS Nº 468/2021 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 
(razão social....................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º .......................,instalada na ................., (endereço 
completo), município de ....................., no Estado do............, apresenta proposta de preços, em conformidade 
com as especificações dispostos nos Anexos I do presente Edital, de acordo com a tabela abaixo:  
 

 

Item Qtde Especificação Valor Total 

01 01 

SERVIÇO DE EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MTS DE 
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM PEAD 315MM E DEFOFO 
DN 150MM, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS, TRAVESSIA 
SUBAQUÁTICA SOB O RIO BRAÇO DO NORTE, ENTRE 
OUTROS, CONFORME ANEXOS I E II DESTE EDITAL, 
englobando fornecimento de materiais e serviços (EXCETO 
MATERIAIS HIDRÁULICOS). 

 

PROPOSTA GLOBAL EM R$ 
 

Valor Total Expresso em Extenso: R$ xxx (xxxx reais) 

 
 
Preço total em R$ por extenso: 
Validade da Proposta: 
Prazo de Entrega: 
Local de Entrega: 
Garantia: 
BANCO _______________AGÊNCIA ______________CONTA ________________ 
 
DADOS DA LICITANTE 
Responsável pela assinatura contrato: 
Razão Social/Nome:  
Cargo: 
Endereço:  
CPF: 
Município:  
Fone: ( ) 
Estado: 
CEP: 
CNPJ/CPF/MF: 
Fone: ( ) 
E-mail: ( ) 
Local e data: Assinatura/Carimbo 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
PROCESSO PBS Nº 468/2021 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

Eu, __________________________________, representante legal da empresa ______________________, 

DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos da Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999 que alterou 

dispositivos da Lei 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 a observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição 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 

 

Assinatura 

 
 

 
 

Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 
 

 (Identificação, assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
PROCESSO PBS Nº 468/2021 

 
ANEXO VI 

 
  
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
À Comissão de Licitação 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
São Ludgero – SC 
Ref.: LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
  
 

 
Pelo presente credenciamos o(a) SR(a).................................... portador(a) da cédula de identidade com o RG 

nº.................... e CPF nº................... brasileiro(a), ( estado civil), residente e domiciliado(a) à 

Rua.........................nº em (município e estado), podendo participar em procedimento licitatório, consistente no 

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021, podendo assinar  atas, contratos, praticar todos os atos 

inerentes ao referido procedimento no que diz respeito aos interesses da representada. 

 

 
                                
(Local e Data) 
(Identificação, assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
 
 

Observação: Emitir em papel timbrado da licitante
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
PROCESSO PBS Nº 468/2021 

 
ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA 

 
(MODELO) 

  
 
 
À Comissão de Licitação 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
São Ludgero – SC 
Ref.: LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
  
 
 
 
Prezados senhores,   
  
-----------------------------------------, estabelecida na ----------------------, no município de  ---------------------- - Estado de -
-------------------,  com  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  (CNPJ/MF)  nº  -----------------------
---,  por  intermédio se seu representante legal o(a) Sr.(a) ------------------------, D E C L A R A , sob as penas da lei, 
que se  compromete a apresentar no ato da assinatura do contrato, caso seja vencedor da licitação, responsável 
técnico  pela  obra  que  pode  se  dar  mediante  contrato  social,  registro  em  carteira  profissional,  ficha  de  
empregado  ou  contrato de trabalho, sendo possível  a contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se  responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços com cópia autenticada do respectivo 
registro no CREA. 
 
 
                                
(Local e Data) 
(Identificação, assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
 
 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
PROCESSO PBS Nº 468/2021 

 
ANEXO VIII 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 
 
NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: __________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ________________________________________________________ 
 
 
 
A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ nº______________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)___________________________, portador da carteira de 
identidade nº_________________ e do CPF nº________________________ DECLARA sob as penas da lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder 
Público ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração 
Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados. 
 
 
 
Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
PROCESSO PBS Nº 468/2021 

 
ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: __________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ________________________________________________________ 
 
 
 
DECLARAMOS para efeitos do atendimento do subitem 3.2.2, do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021, 
promovido pelo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, que atendemos plenamente as 
condições de habilitação estabelecidas neste Edital. 
 
 
 
Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 

 
 
 
 
 

  



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 
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ANEXO X 

 
DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO 

 
 
 
NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: __________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ________________________________________________________ 
 
 
 
DECLARAMOS para efeitos do atendimento do subitem 4.7-d), do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021, 
promovido pelo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, não possui em seu quadro 
societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista. 
 
 
 
Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 
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ANEXO XI 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE 
 
 
 
___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_______________, do CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto do subitem 5.6 do Edital PP-
19/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se 
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 
de 14 de setembro de 2006. 
 
__________________, ____ de ____________ de 2021. 
 
 
 
_______________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 
 
 
 
 

OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
 

 
 
 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante 
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ANEXO XII 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO PROJETO BÁSICO, DO LOCAL DE OBRA E DE SUAS 

ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 
 
 
A Empresa....................., inscrita no CNPJ................,com sede na Rua.................., cidade de .................. por seu 
representante legal e seu responsável técnico, declara para os devidos fins de direito que recebeu o presente 
edital, com os documentos e tomou conhecimento de todas as informações, das plantas ,do projeto básico, 
memoriais descritivos, e que realizou a visitação do local bem como se inteirou de todas as informações 
necessárias a confecção da proposta e execução da obra.. 
 
 
 
Assinatura:_________________ 
ENGENHEIRO VISTORIADOR:  
CREA: 
 
 
 
 
 
 
 
Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 
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ANEXO XIII 

 
DECLARAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE FICARÃO VINCULADOS À OBRA 

 
 
 
 
 
A Empresa....................., inscrita no CNPJ................,com sede na Rua.................., cidade de .................. por seu 
representante legal e seu responsável técnico, DECLARA para fins de licitação que, conforme estabelece o 
parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, dispõe máquinas e equipamentos que 
ficarão vinculados à obra, não podendo os mencionados equipamentos e máquinas serem usados em outro 
serviço, salvo expressa autorização do SAMAE DE SÃO LUDGERO. 
 
 
 
 
 
 
Assinatura:_________________ 
ENGENHEIRO VISTORIADOR:  
CREA: 
 
 
 
 
Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 
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ANEXO XIV 

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
A Empresa....................., inscrita no CNPJ................,com sede na Rua.................., cidade de .................. por seu 
representante legal, sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo 
licitatório, do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021, em cumprimento ao instrumento convocatório, que 
o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica e Administrativa indicado(s) para este certame possui(em) 
vínculo com nossa empresa, e que o(s)  responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade 
técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto 
do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do  Município, 
apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá  possuir igual ou superior 
qualificação com relação ao anterior, bem como as demais  comprovações, dos seguintes profissionais: 
 
 

Cargo/Função da Equipe 
Nome do Profissional 

Indicado 
Número do Conselho 

Profissional 
Assinatura 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 
 
 
 
 
 
 
Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 
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ANEXO XV 

 
DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS  

 
 
 
 
 
A Empresa....................., inscrita no CNPJ................,com sede na Rua.................., cidade de .................. por seu 
representante legal, declara inteira  e  ilimitada  submissão  à  FISCALIZAÇÃO  e  ao  Controle  Técnico  a  ser  
efetuado pelo Engenheiro expressamente designado pelo SAMAE de São Ludgero, na fase de execução das 
obras e serviços objeto do presente processo licitatório, do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021. 
 
 
 
 
 
 
Assinatura:_________________ 
ENGENHEIRO VISTORIADOR:  
CREA: 
 
 
 
 
Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 
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ANEXO XVI 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DE INFRAESTRUTURA E PESSOAL 

TÉCNICO 
 
 
 
 
 
A Empresa....................., inscrita no CNPJ................,com sede na Rua.................., cidade de .................. por seu 
representante legal e seu responsável técnico, DECLARA para fins de licitação que, conforme estabelece o 
parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, atendo as exigências mínimas de 
infraestrutura e pessoal técnico, relativas as instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e de pessoal 
técnico especializado, consideradas essenciais para o cumprimento do objeto da Licitação. Equipamentos: 
Retroescavadeira, gerador, compressor, caminhão basculante, caminhão munck, máquina de solda (eletrofusão 
e termofusão). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 
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ANEXO XVII 

 
TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S) PELA 

EXECUÇÃO DA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Empresa .............................., participante da Licitação nº _________________, destinada à execução das 
obras e serviços objeto do presente processo licitatório, do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021, no 
município de São Ludgero - SC, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da mencionada 
obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) ........................................... que está(ão)sendo apresentado(s) no 
presente Termo. Declara que está ciente de que a(s) substituição (ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente 
será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo SAMAE de São Ludgero, com a devida justificativa e 
desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no edital e, que o 
não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal nº 
8.666/93, com as respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas do(s) responsável(is) técnico(s): 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Representante legal da licitante: 
 
 
 
 
 
 
 
Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa 
Observação: Emitir em papel timbrado da licitante. 



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 
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ANEXO XVIII 

 
RELAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS A SEREM FORNECIDOS PELO SAMAE 

 
 

Itens Descrição dos Materiais un Quant. 

1.1 
MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA EM PEAD PE 100PN-10 DE 
315mm 

UN 
 

1.1.1 

Colarinho Tubo PEAD PE 100 PN-10 De 315mmcolarinho De Polietileno De Alta 
Massa Especifica Pe 100, diâmetro Externo 315 Mm SDR 17,Conforme ABPE/E004, 
Especial Para Flanges PN-10, Classe 10, De Acordo Com NBR 7675 Obs: Com 
Ponta Longa Para Possibilitar Solda através De Luva De Eletrofusão. 

UN 

12 

1.1.2 flange tubo PEAD 315mm PN-10, classe 10, de acordo com NBR 7675 UN 12 

1.1.3 
Tubo De Polietileno De Alta Massa Especifica Pe100, diâmetro Externo 315 mm, PN-
10, Espessura Mínima De Parede 18,7 mm, Em Barras De 6 Ou 12 M, Conforme NBR 
15561/2016. 

M 
1963 

1.2 
MATERIAL PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE PVC DEFOFO DN 200mm PARA 
REDE PEAD DE 315mm (DETALHE 01) 

  
 

1.2.1 

Válvula de gaveta flange/flange com cunha revestida de borracha, PN-10, DN 
300mm, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha 
maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente 
(incluindo toda a passagem da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e 
vedação elastômero-metal no final do fechamento. Acionamento por cabeçote e 
extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 
PN-10, face a face curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14 

UN 

1 

1.2.2 
Redução FOFO com flanges DN 1 - 300 DN 2 - 200 mm - classe de pressão PN10 
Conforme NBR 7675:2005. 

UN 
1 

1.2.3 
Luva De Correr De Ferro Fundido Dúctil Com Bolsas Junta Mecânica - DN 200mm - 
Segundo A Norma NBR 7677:1982, Conforme Norma NBR 7675:2005. Revestida 
Externa E Internamente Com Pintura Betuminosa. 

UN 

1 

1.2.4 
Curva 45° FOFO com flanges DN200 MM, classe de pressão PN10 - Conforme NBR 
7675:2005. 

UN 
1 

1.2.5 
Extremidade bolsa e flange - DN = 200 mm Com junta elástica modelo JE2GS, 
conforme NBR 13747:1996, anel de borracha para junta elástica conforme NBR 
7676:1996. 

UN 
1 

1.2.6 Arruela DN200 MM para conexão flangeada, com alma metálica e dispositivo de 
apoio moldado com Elastômeros em EPDM. 

UN 
2 

1.2.7 Arruela DN300 MM para conexão flangeada, com alma metálica e dispositivo de 
apoio moldado com Elastômeros em EPDM. 

UN 
2 

1.2.8 
Conjunto parafusos M20x90 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

UN 
16 

1.2.9 
Conjunto parafusos M20x100 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

UN 
24 

1.3 
MATERIAL PARA DERIVAÇÕES DA REDE PEAD 315mm PARA PVC PBA DN 
50mm  (DETALHE 02) 

  

1.3.1 
Tê com flange, DN1 300 MM e DN2 80 MM, classe de pressão PN10, fabricado em 
FOFO conforme NBR 7675:2005 

un 
3,00 

1.3.2 
Adaptador LINHA KLIKSO DN 80mm DN 50mm Com junta elástica modelo JE2GS, 
conforme NBR 13747:1996, anel de borracha para junta elástica conforme NBR 
7676:1996. 

un 
3,00 
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1.3.3 

Válvula de gaveta bolsa com cunha revestida de borracha, PN-10, DN 50mm, Com 
junta elástica modelo JE2GS, conforme NBR 13747:1996, anel de borracha para 
junta elástica conforme NBR 7676:1996. padrão construtivo conforme Norma NBR 
14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 
42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem da haste) com elastômero 
EPDM. Acionamento por cabeçote e extremidades bolsa.  

un 

3,00 

1.3.4 
Extremidade bolsa e flange - DN = 80 mm Com junta elástica modelo JE2GS, 
conforme NBR 13747:1996, anel de borracha para junta elástica conforme NBR 
7676:1996. 

pç 
3,00 

1.3.5 Arruela DN80 MM para conexão flangeada, com alma metálica e dispositivo de apoio 
moldado com Elastômeros em EPDM. 

pç 
1,00 

1.3.6 Arruela DN300 MM para conexão flangeada, com alma metálica e dispositivo de 
apoio moldado com Elastômeros em EPDM. 

pç 
2,00 

1.3.7 
Conjunto parafusos M16x80 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

cj 
4,00 

1.3.8 
Conjunto parafusos M20x100 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

cj 
24,00 

1.4 
MATERIAIS PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO DN 200mm 
(DETALHE 03) 

 
  

1.4.1 Tê com flange, DN1 300 MM e DN2 200 MM, classe de pressão PN10, fabricado em 
FOFO conforme NBR 7675:2005 

pç 
2,00 

1.4.2 

Válvula de gaveta flange com cunha revestida de borracha, PN-10, DN 200mm, 
padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça 
em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente (incluindo toda 
a passagem da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e vedação 
elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro 
Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa.. A Fixação da 
tampa ao corpo sem parafusos do tipo auto-clave. Acionamento por cabeçote e 
extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 
PN-10, face a face curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14 

pç 4 

1.4.3 
Tubo FOFO, comprimento 3000 MM, com flanges, DN 200 MM, classe de pressão 
PN10  - Conforme norma NBR 7675:2005 

pç 2 

1.4.4 
Tubo FOFO, comprimento 300 MM, com flanges, DN 200 MM, classe de pressão 
PN10  - Conforme norma NBR 7675:2005 

pç 2 

1.4.5 

Junta Gibault, fabricada em FOFO, DN 300 MM - Conforme NBR 14243. Composta 
por luva central, dois anéis de vedação, dois contra flanges, parafusos, porcas e 
arruelas. Pressão nominal PN igual a 2,5MPa. Parafusos com cabeça hexagonal, 
conforme ANSI b 18.2.1 e roscas roladas, conforme ANSI B.1.1 - classe 2A, porcas 
sextavadas, conforme ANSI B1.1 - classe 2B e superfícies dos contra flanges lisas. 

pç 1 

1.4.6 
Tê com flange, DN 200 MM, classe de pressão PN10, fabricado em FOFO conforme 
NBR 7675:2005 

pç 2 

1.4.7 
Curva 90° FOFO com flanges DN200 MM, classe de pressão PN10 - Conforme NBR 
7675:2005. 

pç 2 

1.4.8 

Válvula de gaveta flange com cunha revestida de borracha, PN-10, DN 300mm, 
padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça 
em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente (incluindo toda 
a passagem da haste) com elastômero EPDM. A Fixação da tampa ao corpo sem 
parafusos do tipo auto-clave. Acionamento por cabeçote e extremidades com flanges, 
gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN-10, face a face curto, de 
acordo com a norma ISO 5752 série 14 

pç 1 

1.4.9 
Tubo FOFO, comprimento 1300 MM, com flanges, DN 300 MM, classe de pressão 
PN10  - Conforme norma NBR 7675:2005 

pç 1 

1.4.10 

Filtro Tipo Y Flangeado DN 200 Mm, Corpo Construído Em Ferro Dúctil GGG 40, 
Tampa Construído Em Ferro Dúctil GGG 40, Elemento Filtrante Em Aço Inoxidável 
AISI 304, Perfuracao, Tamanho De Orificios Da Malha: 06 Mm, Extremidades 
Flangeadas Conforme Norma ISO PN-10 / NBR7675  

pç 2 



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 

 

   

__________________________________________________________________________Página 54 de 61 
 Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 612 – Centro – 88730-000 – São Ludgero – SC   

CNPJ: 86.446.630/0001-00 - Fone/Fax: (0xx) 48 3657-1444 e 3657-0801 

Home-Page: www.samaesl.sc.gov.br       E-Mail: samae@samaesl.sc.gov.br 

1.4.11 

Válvula Red. Pressão, FOFO, Flange Pn10 DN= 200 M. Especificação: Válvula 
Redutora De Pressão, Auto-Operada Hidraulicamente Através De Camara Dupla E 
Atuador Tipo Diafragma Em Borracha Buna N Reforçada Com Malha De Nylon Ou 
Poliuretano. Corpo Tipo Globo Com Formato Em "Y", Em Ferro Fundido Ductil 
Nodular Astm A536 Gr 65-45-12, E Revestimento Interno E Externo Em Epóxi A Pó, 
Depositado Eletrostaticamente, Com Espessura Mínima De 90 Micra, Na Cor Azul. 
Haste E Mola Em Aço Inox Aisi 304.Classe De Pressão 16kgf/Cm2. 
Dimensões: 200 Mm; Referência Normativa: NBR 7675, NBR 8896 

pç 2 

1.4.12 

Junta De Desmontagem Travada Axialmente - DN 200 Mm FOFO, Flange NBR 7675 
(Iso 2531) PN-10, Corpo, Pistão Econtra-Flange Em Ferro Fundido Dúctil NBR 6916 
Classe 42012 Com Pintura De Fundo Com Primer Epóxi De Alta Espessura 
Bicomponente Curada Com Poliamida Sem Pigmentos Anticorrosivos Tóxicos 
Espessura Mínima De Película Seca De 200 Micra, Anel De Vedação Em Borracha 
Sintética Buna N, Tirantes E Porcas Em Aço Carbono Revestidos Com Galvanização 
Eletrolítica. 

pç 2 

1.4.13 Arruela DN200 MM para conexão flangeada, com alma metálica e dispositivo de 
apoio moldado com Elastômeros em EPDM. 

pç 20 

1.4.14 Arruela DN300 MM para conexão flangeada, com alma metálica e dispositivo de 
apoio moldado com Elastômeros em EPDM. 

pç 5 

1.4.15 
Conjunto parafusos M20x90 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

cj 152 

1.4.16 
Conjunto parafusos M20x100 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

cj 60 

1.5 
MATERIAL PARA REGISTRO DE MANOBRA NA 
REDE PEAD DE 315mm (DETALHE 04) 

    

1.5.1 

Válvula de gaveta flange com cunha revestida de borracha, PN-10, DN 300mm, 
padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça 
em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente (incluindo toda 
a passagem da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e vedação 
elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro 
Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. A Fixação da 
tampa ao corpo sem parafusos do tipo auto-clave. Acionamento por cabeçote e 
extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 
PN-10, face a face curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14 

pç 1,00 

1.5.2 Arruela DN300 MM para conexão flangeada, com alma metálica e dispositivo de apoio 
moldado com Elastômeros em EPDM. 

pç 2,00 

1.5.3 
Conjunto parafusos M20x100 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

cj 24,00 

1.6 
MATERIAL PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE PEAD DE 315mm COM A REDE 
PVC DEFOFO DN 200mm (DETALHE 05) 

    

1.6.1 
Redução FOFO com flanges DN 1 - 300 DN 2 - 200 mm - classe de pressão PN10 
Conforme NBR 7675:2005. 

pç 1,00 

1.6.2 

Válvula de gaveta flange com cunha revestida de borracha, PN-10, DN 200mm, 
padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça 
em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente (incluindo 
toda a passagem da haste) com elastômero EPDM. A Fixação da tampa ao corpo 
sem parafusos do tipo auto-clave. Acionamento por cabeçote e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN-10, face a face 
curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14 

pç 1,00 

1.6.3 
Tê com flange, DN 200 MM, classe de pressão PN10, fabricado em FOFO conforme 
NBR 7675:2005 

pç 1,00 

1.6.4 
Extremidade bolsa e flange - DN = 200 mm Com junta elástica modelo JE2GS, 
conforme NBR 13747:1996, anel de borracha para junta elástica conforme NBR 
7676:1996. 

pç 1,00 

1.6.5 
Tê com flange, DN1 150 MM e DN2 50 MM, classe de pressão PN10, fabricado em 
FOFO conforme NBR 7675:2005 

pç 1,00 
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1.6.6 

Válvula de gaveta flange com cunha revestida de borracha, PN-10, DN 150mm, 
padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça 
em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente (incluindo 
toda a passagem da haste) com elastômero EPDM. A Fixação da tampa ao corpo 
sem parafusos do tipo auto-clave. Acionamento por cabeçote e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN-10, face a face 
curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14 

pç 1,00 

1.6.7 

Válvula de gaveta flange com cunha revestida de borracha, PN-10, DN 50mm, padrão 
construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro 
Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente (incluindo toda a 
passagem da haste) com elastômero EPDM. A Fixação da tampa ao corpo sem 
parafusos do tipo auto-clave. Acionamento por cabeçote e extremidades com flanges, 
gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN-10, face a face curto, de 
acordo com a norma ISO 5752 série 14 

pç 1,00 

1.6.8 
Extremidade bolsa e flange - DN = 150 mm Com junta elástica modelo JE2GS, 
conforme NBR 13747:1996, anel de borracha para junta elástica conforme NBR 
7676:1996. 

pç 1,00 

1.6.9 
Curva 90° FOFO com flanges DN150 MM, classe de pressão PN10 - Conforme NBR 
7675:2005. 

pç 1,00 

1.6.10 
Tubo De Polietileno De Alta Massa Especifica Pe100, Diametro Externo 160 Mm, PN-
10, Espessura Minima De Parede 9,5 Mm, Em Barras De 6 Ou 12 M, Conforme NBR 
15561/2016. 

m 6,00 

1.6.11 

Colarinho Tubo PEAD PE 100PN-10 De 160mmcolarinho De Polietileno De Alta 
Massa Especifica Pe 100, Diametro Externo 160 Mm Sdr 17,Conforme ABPE/E004, 
Especial Para Flanges PN-10, Classe 10, De Acordo Com NBR 7675 Obs: Com 
Ponta Longa Para Possibilitar Solda através De Luva De Eletrofusão. 

pç 2,00 

1.6.12 Flange Tubo PEAD 160mm PN-10, Classe 10, De Acordo Com NBR 7675 pç 2,00 

1.6.13 Arruela DN200 MM para conexão flangeada, com alma metálica e dispositivo de 
apoio moldado com Elastômeros em EPDM. 

pç 20,00 

1.6.14 Arruela DN300 MM para conexão flangeada, com alma metálica e dispositivo de 
apoio moldado com Elastômeros em EPDM. 

pç 5,00 

1.6.15 
Conjunto parafusos M20x90 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

cj 64,00 

1.6.16 
Conjunto parafusos M20x100 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

cj 12,00 

1.6.17 
Conjunto parafusos M16x80 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

cj 4,00 

1.7 
MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA EM PVC DEFOFO 150mm EXT 
464m 

    

1.7.1 TUBO PVC DEFOFO JEI 1MPA DN 150MM PARA REDE DE ÁGUA m 464 

1.7.2 
Extremidade bolsa e flange - DN = 150 mm Com junta elástica modelo JE2GS, 
conforme NBR 13747:1996, anel de borracha para junta elástica conforme NBR 
7676:1996. 

pç 1,00 

1.8 
MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PEAD DE 160mm EXT. 162m 
SUBAQUÁTICA 

    

1.8.1 

Válvula de gaveta flange com cunha revestida de borracha, PN-10, DN 150mm, 
padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça 
em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente (incluindo 
toda a passagem da haste) com elastômero EPDM. A Fixação da tampa ao corpo 
sem parafusos do tipo auto-clave. Acionamento por cabeçote e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN-10, face a face 
curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14 

pç 2,00 

1.8.2 Curva 45° Com Flanges FOFO 150 Mm  pç 1,00 

1.8.3 
Tubo De Polietileno De Alta Massa Especifica Pe100, Diâmetro Externo 160 Mm, PN-
10, Espessura Mínima De Parede 9,5 Mm, Em Barras De 6 Ou 12 M, Conforme NBR 
15561/2016. 

m 162,00 
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1.8.4 

Colarinho Tubo PEAD PE 100PN-10 De 160mmcolarinho De Polietileno De Alta 
Massa Especifica Pe 100, diâmetro Externo 160 Mm SDR 17,Conforme ABPE/E004, 
Especial Para Flanges PN-10, Classe 10, De Acordo Com NBR 7675 Obs: Com 
Ponta Longa Para Possibilitar Solda Através De Luva De Eletrofusão. 

pç 6,00 

1.8.5 Flange Tubo PEAD 160mm PN-10, Classe 10, De Acordo Com NBR 7675 pç 6,00 

1.8.6 Arruela DN150 MM para conexão flangeada, com alma metálica e dispositivo de 
apoio moldado com Elastômeros em EPDM. 

pç 6,00 

1.8.7 
Conjunto parafusos M20x90 MM, arruela e porca de aço galvanizado a fogo - 
Conforme NBR 7675:2005 

cj 48,00 

1.9 
MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA EM PVC DEFOFO 150mm EXT 
980m 

    

1.9.1 TUBO PVC DEFOFO JEI 1MPA DN 150MM PARA REDE DE ÁGUA m 980 

1.9.2 
Extremidade bolsa e flange - DN = 150 mm Com junta elástica modelo JE2GS, 
conforme NBR 13747:1996, anel de borracha para junta elástica conforme NBR 
7676:1996. 

pç 2,00 
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 
PROCESSO PBS Nº 468/2021 

 
ANEXO XIX 

 
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

 
BDI previsto: 27,56% 
 

ITEM 
CÓDIG

O 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN.  QTD. 

VALOR 
 
 

BDI 

VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

1   CANTEIRO DE OBRAS       
 

  

1.1 10101 CANTEIRO DE OBRAS GB 1,00    

1.2 10201 PLACA DE OBRA  M² 18,00  
 

 

1.3 10401 ADMINISTRAÇÃO LOCAL GB 1,00  
 

 

    SUB-TOTAL: 
 

    BDI: 
 

    TOTAL ITEM 1: 
 

        

2   CADASTRO       
 

  

2.1 20401 CADASTRO DE ADUTORA M 3569,00  
 

 

    SUB-TOTAL: 
 

    BDI: 
 

    TOTAL ITEM 2: 
 

        

3   SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA       
 

  

3.1 30201 
TAPUME MÓVEL DE PROTEÇÃO EM CHAPAS 
COMPENSADAS 

M 300,00  
 

 

3.2 30209 CERCA COM TELA TAPUME M 600,00  
 

 

3.3 30207 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS M² 30,00  
 

 

3.4 30208 FITA PLÁSTICA M 600,00  
 

 

    SUB-TOTAL: 
 

    BDI: 
 

    TOTAL ITEM 3: 
 

        

4   
 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  

4.1   
 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DE ADUTORA PEAD DE 315mm - EXTENSÃO 1963m - 

LARGURA DA VALA 0,8m - PROF. 1m 

4.1.1 40301 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 
EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 
M 

M³ 1413,00  
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4.1.2 40402 
ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, 
POÇOS E CAVAS (10% DA EXTENSÃO TOTAL) 

M³ 196,00  
 

 

4.1.3 40602 
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS 
COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO 
G.C. 

M³ 942,24  
 

 

4.1.4 40607 
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM 
FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM 
TRANSPORTE 

M³ 518,23  
 

 

4.1.5 40804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 5182,30  
 

 

4.1.6 40805 
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - ATÉ 10 
KM 

m³xKm 1600,00  
 

 

4.1.7 40805 
TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REMOVIDA 
- ATÉ 10 KM 

m³xKm 340,00  
 

 

4.1.8 100101 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA M² 340,00  
 

 

        
 

  

4.2   
 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DE ADUTORA PVC DEFOFO DN 150mm - EXTENSÃO 

464m - LARGURA DA VALA 0,6m - PROF. 1m E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DE 
ADUTORA PEAD DE 160mm - EXTENSÃO 6m - LARGURA DA VALA 0,6m - PROF. 1m 

4.2.1 40301 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 
EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 
M 

M³ 250,56  
 

 

4.2.2 40402 
ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, 
POÇOS E CAVAS (10% DA EXTENSÃO TOTAL) 

M³ 46,40  
 

 

4.2.3 40602 
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS 
COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO 
G.C. 

M³ 167,04  
 

 

4.2.4 40607 
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM 
FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM 
TRANSPORTE 

M³ 54,01  
 

 

4.2.5 40804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 540,10  
 

 

4.2.6 40805 
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - ATÉ 10 
KM 

m³xKm 464,00  
 

 

4.2.7 40805 
TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REMOVIDA 
- ATÉ 10 KM 

m³xKm 22,00  
 

 

4.2.8 100101 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA M² 22,00  
 

 

        
 

  

4.3   
 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DE ADUTORA PVC DEFOFO DN 150mm - EXTENSÃO 
980m - LARGURA DA VALA 0,6m - PROF. 1m  

4.2.1 40301 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 
EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 
M 

M³ 529,20  
 

 

4.2.2 40402 
ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, 
POÇOS E CAVAS (10% DA EXTENSÃO TOTAL) 

M³ 98,00  
 

 

4.2.3 40602 
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS 
COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO 
G.C. 

M³ 352,80  
 

 

4.2.4 40607 
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM 
FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM 
TRANSPORTE 

M³ 114,07  
 

 

4.2.5 40804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 1140,70  
 

 

4.2.6 40805 
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - ATÉ 10 
KM 

m³xKm 980,00  
 

 

4.2.7 40805 
TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REMOVIDA 
- ATÉ 10 KM 

m³xKm 15,00  
 

 

4.2.8 100101 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA M² 15,00  
 

 

    SUB-TOTAL: 
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    BDI: 
 

    TOTAL ITEM 4: 
 

      
 

 

5   ASSENTAMENTO DE ADUTORA        
 

  

5.1   
 ASSENTAMENTO DE ADUTORA PEAD 315mm - EXTENSÃO 1963m - LARGURA DA VALA 0,8m, 

PRODUNDIDADE 1m. 

5.1.1   
 MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE ADUTORA EM PEAD 315mm E CAIXAS DE REGISTROS, CAIXA DE 

VRP, BLOCOS DE ANCORAGEM 

5.1.1.
1 

80302 
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL 210 KG DE CIMENTO POR M3 

M³ 4,00  
 

 

5.1.1.
2 

90701 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 
315 MM 

M 1963,00  
 

 

5.1.1.
3 

72840 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 
9 T, RODOVIA PAVIMENTADA 

TxKm 343,53  
 

 

5.1.2   
MÃO DE OBRA PARA REGISTRO (DETALHE 01 E DETALHE 
04) 

      
 

  

5.1.2.
1 

81801 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA - 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

UN 2,00  
 

 

5.1.2.
2 

151001 
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO 
FUNDIDO 

kg 620,00  
 

 

5.1.3   MÃO DE OBRA PARA DERIVAÇÕES -3X (DETALHE 2)       
 

  

5.1.3.
1 

81801 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA - 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

UN 3,00  
 

 

5.1.3.
2 

151001 
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO 
FUNDIDO 

kg 330,00  
 

 

5.1.4   
MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE 
MANOBRA (DETALHE 03) 

      
 

  

5.1.4.
1 

81801 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA - 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

UN 1,00  
 

 

5.1.4.
2 

151001 
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO 
FUNDIDO 

kg 120,00  
 

 

5.1.5   VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - DN = 200mm       
 

  

5.1.5.
1 

82110 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 2,2m X 2,2m 
X 0,15m - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

M³ 0,75  
 

 

5.1.5.
2 

82111 
TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO  MEDINDO 
2,2m X 1,1m - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

M² 2,42  
 

 

5.1.5.
3 

81802 
CAIXA DE PROTEÇÃO DE VRP, MEDINDO 2,2m X 3,3m 
PROFUNDIDADE 1,5m - COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS 

UN 1,00  
 

 

5.1.5.
4 

151001 
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO 
FUNDIDO 

kg 2100,00  
 

 

        

5.2   
 ASSENT.DE ADUTORA PEAD DE 160mm EXT. 6m E ASSENT. DE ADUTORA PVC DEFOFO 150mm - EXT. 464m - 

LARG.VALA 0,6m PROFUNDIDADE 1m 

5.2.1   
 MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE ADUTORA EM PEAD 160mm ENTENSÃO 6m E ASSENTAMENTO 

DE ADUTORA PVC DEFOFO 150mm 464m 

5.2.1.1 90608 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 
160 MM  

M 6,00  
 

 

5.2.1.2 90504 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, 
PVC DEFºFº, PRFV, J.E., DN 150 MM 

M 464,00  
 

 

5.2.1.3 81801 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA - 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

UN 3,00  
 

 

5.2.1.4 151001 
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO 
FUNDIDO 

kg 560,00  
 

 

        

5.3   
 

ASSENT.DE ADUTORA PEAD DE 160mm EXT. 162m SUBAQUÁTICA 

5.3.1   
 MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE ADUTORA EM PEAD 160mm E IMPLANTAÇÃO DE DUAS CAIXAS 

DE REGISTRO DE MANOBRA 
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5.3.1.
1 

90608 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 
160 MM  

M 162,00  
 

 

5.3.1.
2 

COTAD
O 

LOCAÇÃO DE GUINDASTE ATÉ 18 TON H 16,00  
 

 

5.3.1.
3 

81801 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA - 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

UN 2,00  
 

 

5.3.1.
4 

COTAD
O 

MERGULHADOR PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA SUB 
AQUÁTICA 

H 16,00  
 

 

5.3.1.
5 

151001 
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO 
FUNDIDO 

kg 120,00  
 

 

        

5.4   
 

ASSENT.DE ADUTORA PVC DEFOFO 150mm - EXT. 980m - LARG.VALA 0,6m PROFUNDIDADE 1m 

5.4.1   
 MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE ADUTORA PVC DEFOFO 150mm 980m E INTERLIGAÇÃO COM 

REDE EXISTENTE 

5.4.1.
1 

90504 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, 
PVC DEFºFº, PRFV, J.E., DN 150 MM 

M 980,00  
 

 

5.4.1.
2 

81801 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA - 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

UN 1,00  
 

 

5.4.1.
3 

151001 
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO 
FUNDIDO 

kg 360,00  
 

 

        
 

  

    SUB-TOTAL: 
 

    BDI: 
 

    TOTAL ITEM 5: 
 

        

   TOTAL GERAL: 
 

 

   BDI: 
 

 

   TOTAL COM BDI: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Integrante  

 
 

Cooperação Técnica: 
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ANEXO XIX 

 
MODELO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS 

VALOR 
DOS   

SERVIÇOS 
(R$) 

PESO 
% 

MÊS 
1 

MÊS 
2 

MÊS 
3 

MÊS 
4 

MÊS 
5 

% % .% .% 
% 

1 LOCAÇÃO        

 

2 
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

       

 

3 CADASTRO        

 

4 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA        

 

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA        

 

6 

ASSENTAMENTO DA ADUTORA E PEÇAS 

       

 

7  

ASSENTAMENTO DA TRAVESSIA COM 
BLOSCOS DE ANCRAGEM        

 

8 

.......... 

       

 

.. 

 

      

 

  

TOTAL 

    100     

 

 

 

Observações: Deverá ser apresentado o Cronograma de execução físico-financeira de acordo com as etapas da 
obra a serem realizadas. 
 
 


