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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO 040/2019 
 
 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Jaraguá do Sul - SC, torna público a quem possa interessar, 
que fará realizar no dia 30/05/2019 às 14 horas, no prédio sede localizado na Rua Erwino Menegotti, nº 478, neste município, 
licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, pelo regime de execução de  empreitada por preço unitário, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações, com a finalidade de selecionar proposta para  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONTROLE E REDUÇÃO DE 
PERDAS DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC, CONTEMPLANDO 
INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R-6, R-4 E BOA VISTA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, 
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NOVOS, PRODUZIDOS NO PAÍS E CREDENCIADOS NO BNDES, EM 
CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS/QUANTITATIVAS E MINUTA DE CONTRATO QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL. 
 

a) O Envelope no 01 - Habilitação e o Envelope no 02 - Proposta de Preço deverão ser entregues na 
Coordenadoria de Compras e Licitações do SAMAE de Jaraguá do Sul, no endereço acima indicado até às 14 horas 
do dia 30/05/2019. A abertura dos envelopes ocorrerá às 14 horas do dia 30/05/2019. 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS DE ADUTORA DE 
ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC, CONTEMPLANDO INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO R-6, R-4 E BOA VISTA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E 
EQUIPAMENTOS NOVOS, PRODUZIDOS NO P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
/AÍS E CREDENCIADOS NO BNDES, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO, TERMO DE REFERÊNCIA, 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/QUANTITATIVAS E MINUTA DE CONTRATO QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE 
EDITAL. 

2.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. Os recursos orçamentários, decorrentes das despesas deste edital, correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias do exercício de 2019, com recursos próprios, contrapartida e oriundos do financiamento com o BNDES, 
conforme contrato nº 18.2.0640.1, a saber. 
 

Classif. Funcional 
Programática 

Projeto/Atividade 
Descrição da Natureza 

da Despesa 
Dotação 

Orçamentária 
Recursos 

25.02.17.512.1400.4.420 
Ampliação e substituição 

de redes e ramais 
4.4.90 - Aplicações Diretas 40 

Financiamento BNDES, 
Contrapartida e Próprios 

 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
3.1. Encontram-se impedidas de participar do presente certame interessadas que estejam cumprindo as sanções previstas 
nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 
 
3.2. É vedada a participação de empresas em consórcio; 
 
3.3.  É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata, que tenha sido declarada inidônea por qualquer 
órgão da Administração Pública direta ou indireta do Município de Jaraguá do Sul, ou ainda, que esteja com direito de participar 
de licitação suspenso; 
 
3.4. A participação na licitação implica integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e condições do 
presente Edital, de seus Anexos e das normas que o integram. 
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4. DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA PROPONENTE 

4.1. Só poderá deliberar em nome da proponente, praticando os atos pertinentes ao certame, um dos seus dirigentes 
contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa física ou jurídica, habilitada por meio de procuração pública 
específica ou por credenciamento, na forma do Anexo IV, que deverá ser entregue ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação na sessão de abertura, juntamente com os envelopes da licitação, dentro do Envelope nº 01 – habilitação ou 
Anexo aos envelopes. 
 
Obs: Obrigatoriamente apresentar documento oficial com foto do representante legal ou procurador da proponente. 

5. DOS ENVELOPES 

5.1. Para se habilitarem na presente licitação as interessadas deverão apresentar os documentos, adiante relacionados, à 
Comissão Permanente de Licitação, em data, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes 
individualizados, fechados, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres: 
 

a) Envelope no 01 - Habilitação 
    PROPONENTE: 
    CONCORRÊNCIA para Obras e Serviços de Engenharia nº 040/2019 

 
b) Envelope no 02 - Proposta de Preço  
    PROPONENTE: 
    CONCORRÊNCIA para Obras e Serviços de Engenharia nº 040/2019 

 
5.2. A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o fixado neste Edital, não sendo permitidos atrasos, mesmo que 
involuntários ou justificados; 
 
5.3. Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos de habilitação e da proposta. 

6.  DA HABILITAÇÃO 

6.1. As proponentes com Certificado de Registro Cadastral - CRC em vigor deverão apresentar no envelope nº 01 – Habilitação, 
o CRC e as negativas que estiverem vencidas referentes aos itens 6.2.3 e 6.2.4, juntamente com as declarações solicitadas 
no item 6.2.1 e a documentação referente à qualificação técnica solicitada no item 6.2.5. do Edital; 
 
6.2. As proponentes que não possuem Certificado de Registro Cadastral - CRC no SAMAE deverão apresentar os seguintes 
documentos, válidos na data da abertura da Sessão Pública: 
 
6.2.1. Credenciamento e Declarações: 
 

a) Credenciamento caso a proponente encaminhe um representante na ocasião da abertura dos envelopes, o qual 

deverá ser preenchido em formulário próprio, conforme modelo constante no Anexo IV do Edital (com firma 
reconhecida); 
b) Declaração da proponente, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida por órgão da 
Administração Pública de qualquer esfera do Governo, de acordo com o modelo constante no Anexo III do Edital; 
 
c) Declaração da proponente de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
conforme modelo constante no Anexo VI do Edital. 

 
6.2.2. Habilitação Jurídica: 
 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, registrado na Junta Comercial, acompanhado das 
alterações contratuais ou da última consolidação em diante, devidamente registrado, se for o caso, que comprovem 
que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da licitação. Em se tratando de sociedades comerciais, 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores (caso o 
documento comprovando a habilitação jurídica já tenha sido entregue na fase de credenciamento este será 
dispensado do envelope de Habilitação). 
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6.2.3.  Regularidade Fiscal: 
 

a) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; expedida pela Caixa 

Econômica Federal; 
 
b) Certidão Conjunta Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, abrangendo inclusive as 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art.11 da Lei n.º 8.212/1991, consoante 
Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1751 de 02 de outubro de 2014; 
 
c) Prova de regularidade relativa com a Fazenda Estadual, da sede da proponente; 
 
d) Prova de regularidade relativa com a Fazenda Municipal, da sede da proponente; 
 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
f) Prova de inexistência de Débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão 
Negativa  (ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas  - CNDT, emitida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela 
Lei n° 12.440/2011 e na Resolução  Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto 
de 2011. 
 

OBS: Em relação a letra “f” não será aceita Certidão Negativa de Ações Trabalhistas. 
 
6.2.4.  Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Balanço Patrimonial Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da proponente, vedada a substituição 
por balancetes ou balanços provisórios.  O Balanço e demonstrações a ser apresentado deverá ser cópia extraída 
do Livro Diário, com apresentação do Termo de Abertura e Encerramento deste, devidamente autenticado pela 
Junta Comercial do Estado. Em se tratando de sociedade por ações (“S/A”), deverá ser apresentada a publicação 
em órgão de imprensa oficial. Em se tratando de empresa constituída recentemente, deverá ser apresentado o 
Balanço de Abertura acompanhado da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado. A avaliação 
do Balanço será efetuada através das seguintes análises, as quais deverão ser atendidas cumulativamente: 
 

 

a.1.) CAPITAL SOCIAL ou PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Prova de capital social (devidamente registrado na Junta 
Comercial até a data da abertura desta licitação) ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por 
cento) do orçamento máximo dos serviços. O orçamento máximo consta no item 24.11 deste edital. Se o 
Patrimônio líquido apurado for menor que o Capital social, será considerado o valor do Patrimônio Líquido. 

                                          Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
a.2) – LIQUIDEZ GERAL   =  -------------------------------------------------------   = mínimo de 1,00  
                                          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

                                                    Ativo Circulante 
a.3) – LIQUIDEZ CORRENTE    =  ------------------------- = mínimo de 1,00  
                                                 Passivo Circulante 

                                                       Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
a.4) – GRAU DE ENDIVIDAMENTO  =    ------------------------------------------            = igual ou menor 
que 0,50  

                                                                Patrimônio Líquido 
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a.5) As Empresas que utilizam o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que é regulamentado pela IN 
RFB nº 787/2007, e se optantes pela entrega de sua Escrituração Contábil Digital (ECD) estarão dispensadas da 
apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário em meio físico, das informações 
patrimoniais e contábeis a partir do exercício de 2009, uma vez que o fazem na forma digital/eletrônica. É 
indispensável que o licitante faça a necessária prova de ser utilizador do SPED, bem como de que escritura 
informações contábeis pela ECD. A prova desta circunstância afastaria o descumprimento do inciso I do artigo 31 
da Lei Federal N.º 8.666/93. 

 
6.2.5. Qualificação Técnica: 

. 
a) Certidão de Registro e Regularidade da Proponente ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia CREA, identificando o(s) responsável(eis) técnico(s), o(s) qual(is) deverá(ão) ser obrigatoriamente o(s) 

mesmo(s) profissional(is) a que se refere a alínea “c” seguinte. Sendo a proponente de outra região, o visto no 
respectivo Conselho será exigido, previamente, a celebração do contrato; 
 
b) Capacidade Técnico-Operacional: A comprovação da capacidade técnico-operacional dar-se-á através de 

atestado(s)  fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a Proponente já executou 
objeto equivalente ao licitado, nos  termos do artigo 30 da Lei 8.666/93, correspondente até 50% (cinquenta por cento) 
da quantidade total prevista na planilha orçamentária, do item de maior relevância, em metros, conforme abaixo, ou 
seja, que atenda a quantidade descrita  a seguir: 
 

❖ Execução de assentamento de tubos e conexões em PVC de 150 mm equivalente ou superior a uma extensão de  
................................................................................................................................................................... 2.000 metros. 

 
❖ Execução de assentamento de tubos e conexões em PEAD, DN 150 mm equivalente ou superior a uma extensão 

de………...……………………….……………………………………………………………………………..... 1.000 metros. 

❖ Execução de estação elevatória de água tratada equivalente ou superior a vazão de ……………..…....………....10l/s.  

 
b.1) Não será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item exigido. 

Obs.: Os atestados poderão ser apresentados da seguinte forma: 
a) Um atestado para cada item exigido; 
b) Atestado que contenha um ou mais itens exigidos. 

 
c) Capacidade Técnico-Profissional: A comprovação da capacidade técnico-profissional far-se-á mediante 
comprovação de que a proponente possui em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitação, profissional 
de nível superior com atribuição profissional inerente ao objeto  licitado, detentor de Atestado emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrado/emitido pelo 
CREA, por execução ou supervisão da obra citada na alínea anterior, sem a exigência de quantidades mínimas.  

 
 c.1) O vínculo profissional com a proponente deverá ser comprovado através da Certidão de Pessoa Jurídica  do 
CREA e a apresentação de um dos seguintes documentos, através de cópia autenticada, por cartório competente 
ou por servidor  do Samae: 

 
● Ficha de Registro de Empregados. 
● Carteira de Trabalho contendo as anotações de contrato de trabalho; 
● Contrato social, no caso de sócio ou diretor; 
● ART de cargo e função, devidamente vistada pelo CREA;  
● Contrato   de   Trabalho, sendo   possível a contratação de profissional autônomo que preencha  os requisitos    

e  se  responsabilize  tecnicamente pela execução. 
 

d)  DECLARAÇÃO PESSOAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Engenheiro Civil ou Sanitarista, indicados pela 

proponente, concordando com sua responsabilidade técnica perante a obra, que deverá ser obrigatoriamente o(s) 
profissional(is) indicado(s) na letra “c” acima; 
 
e)  DECLARAÇÃO assinada por Representante Legal da proponente, de que manterá na obra um Engenheiro Civil 

ou Sanitarista, co-responsável na gerência da obra (indicar o nome e número da inscrição junto ao CREA), cujo nome 
deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa a obra objeto da licitação; 
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Obs. Na hipótese do Responsável Técnico pela execução do objeto ser integrante do quadro social da empresa 
licitante, deverá ser apresentado Contrato Social da Empresa ou documento equivalente, que comprove tal situação; 
 
f) DECLARAÇÃO formal assinada por representante legal da proponente de que possui máquinas, equipamentos e 
pessoal técnico adequados e disponíveis para execução do objeto licitado; 
 
g) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA emitido a forma do Anexo XII, atestando que a proponente tomou conhecimento 

do local para inteirar-se das reais peculiaridades inerentes à natureza da obra/serviços e do local onde será executado 
o objeto desta licitação. A visita técnica não é obrigatória, todavia, recomendada. As proponentes que não 
manifestarem tal interesse deverão apresentar DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL (Anexo XIII), 
consignando que tem conhecimento do local onde será realizada a obra/serviços, assumindo as responsabilidades 
previstas neste Edital; 
 
g.1)  A proponente que tiver interesse em realizar a visita técnica deverá, com até 03 (três) dias de antecedência à 
data de abertura dos envelopes da licitação, agendar a mesma junto ao Assessor de Apoio Técnico  do Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul – Samae, Sr. Luan Freisleben, através do telefone (47) 
2106-9144; 
 
g.2) Fica vedado o agendamento de 02 (duas) ou mais proponentes no mesmo horário. Tal fato justifica-se para evitar 
que as Proponentes identifiquem-se em momento anterior à apresentação das propostas; 
 
6.2.5.1 O(s) atestado(s) de capacidade técnica e declarações solicitados deverão ser emitidos em papel timbrado da 
empresa ou órgão Contratante, com a identificação clara do signatário, inclusive com a indicação do cargo que ocupa 
na empresa emissora do atestado; 

 
6.3.  Comprovação da Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte através da apresentação da declaração 
no Anexo V, para fins de direitos nos procedimentos definidos na Lei Complementar nº123/06, devendo ser identificada e 
assinada pelo Representante Legal da empresa e pelo Contador responsável ou apresentação da Certidão da Junta Comercial; 

 
6.3.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, nas licitações públicas a 
comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato; 
 
6.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 
 
6.3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5(cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 
 
6.3.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da abertura das 
propostas, junto a Coordenadoria de Compras e Licitações, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
 
6.3.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.3.3 implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração 
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação; 
 

6.4. Todos os documentos deverão estar dentro de seus prazos de validade na data prevista para a entrega e abertura dos 
envelopes. No caso da validade não constar dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período 
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da emissão; 
 
6.5. Os documentos pertinentes à Habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor do Samae de Jaraguá do Sul, ou publicação em órgão de Imprensa Oficial. 
Os documentos disponíveis para consulta na internet não necessitarão de autenticação. 
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7. DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1. A Proposta de Preço, contida no Envelope nº 01 e seus anexos, deverão ser em Reais, redigida em idioma nacional, 
apresentada em apenas 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras, identificada e assinada em todas as suas páginas pela 
proponente (representante legal e/ou procurador), contendo a razão social completa e CNPJ da proponente, sendo este último, 
obrigatoriamente, o mesmo da nota de empenho e da nota fiscal, caso seja vencedora do certame e, ainda, descrição precisa 
quanto ao objeto a ser executado, os valores unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, com no 
máximo 02 (duas) casas decimais e, de preferência, também por extenso, (de acordo com o Anexo XIV), devendo conter, 
ainda: 
 

  7.1.1 Dados completos da proponente: 
- Razão Social; 
- Nome Fantasia; 
- Nome do Responsável por licitações na empresa; 
- Telefones de contato; 
- E-mails válidos de pronta resposta; 
- Dados Bancários Completos (inclusive os dígitos separadores da agência e conta corrente); 

 
7.1.2 Planilha de Orçamento Proposto conforme Anexo IX, aberta e detalhada com a composição dos custos (mão 
de obra e material), devendo apresentar separadamente em colunas, a unidade, a quantidade, o valor unitário, o valor 
total e ao final o percentual (%) de BDI utilizado; 
 

7.1.2.1 A proponente deverá apresentar a composição do BDI de sua proposta (BDI aberto) para análise da 
Comissão Permanente de Licitação; 

  
7.1.2.2 A omissão ou exclusão no orçamento de qualquer item especificado nas peças gráficas e analíticas 
fornecidas pelo Samae, não exime a proponente  de executá-lo dentro da proposta; 
 
7.1.2.3 Deverá apresentar Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra em 330 (trezentos e trinta) dias 

consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço; 
 

7.1.3 Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação. Se o prazo 
de validade for omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias; 

 
7.1.4. Declaração expressa de que os preços fixados pela proponente são completos e suficientes para assegurar a 
justa remuneração de todas as etapas da obra compreendendo todas as despesas concernentes à sua execução,, 
com fornecimento de material e de mão de obra, encargos sociais, ferramentas,  benefícios e despesas indiretas, 
licenças inerentes à especialidade, tributos e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução. Considerar-se-á, 
assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente 
necessário para a execução da obra, conforme projetado, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos 
demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejando 
qualquer alteração contratual sob esta alegação; 
 
7.1.5. Apresentar Declaração de atendimento ao decreto nº 7.983, de 8 de Abril de 2013,  conforme  anexo XV  
constante deste edital; 
 
7.1.5. Conter, para os equipamentos ofertados, o Código de Credenciamento do Fabricante no BNDES, e o Código 
de Credenciamento do Produto no Finame, sob pena de desclassificação; 

 
7.2 A apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou criteriosamente 

a documentação que integra o Edital, que os comparou entre si e obteve da Contratante, informações sobre qualquer ponto 
duvidoso antes de apresentá-la; 
 
7.3. A proposta citada no item 7.1 poderá ser preenchida em conformidade com o modelo constante do Anexo XIV,   contendo 

as seguintes informações:  
 

a) Condições de pagamento: O pagamento será efetuado no mês subsequente à prestação dos serviços, e para 
tanto deverá ter a medição do mês em referência, entregue e certificada, bem como a nota fiscal emitida e recebida 
como condições essenciais para validação do pagamento, obedecendo a seguinte ordem lógica: 
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a.1) Relatório de medição mensal aprovado pelo SAMAE, assim como pelo representante da Contratada, sob pena 
de aplicação das penalidades por descumprimento do contrato, e retenção do pagamento, até o 1.º dia útil do mês 
subsequente ao mês da medição mensal ao qual o relatório de medição faz referência; 
 

I.  As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços efetivamente realizados e serão feitas 
pela fiscalização do SAMAE ou quem este indicar Contratada para esta finalidade, devidamente acompanhada 
por um representante da Contratada; 
 
II. As medições mensais realizadas deverão ser entregues até o 1.º (primeiro) dia útil do mês corrente. Medições 
entregues após, serão computadas somente no mês seguinte; 
 
III. O prazo para certificação será de até 5 (cinco) dias após a entrega do relatório de medição mensal. 

 
a.2) Após entrega e aprovação formal do relatório de medição mensal, o prestador de serviços deverá emitir a Nota 
Fiscal e entregá-la ao SAMAE que terá até 5 (cinco dias) para certificação da mesma; 
 

I. Serão computados somente os serviços efetivamente realizados e formalmente entregues (consta no relatório 
de medição mensal), não sendo computados materiais em trânsito ou dispostos na obra sem a efetiva execução; 

 
a.3) O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal certificada (assim como o relatório 

de medição mensal), desde de que o agente financeiro (BNDES) tenha disponibilizado os recursos para tal finalidade; 
  

b) Prazo de execução: 
  

b.I) O prazo será de 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de 
serviço, sendo  que esta poderá ser emitida  até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. 
  

 b.II)  A ordem de serviço poderá ser prorrogada por igual período, devidamente justificado no processo licitatório. 

  
c) Validade da proposta: no mínimo 60 (sessenta) dias (contados a partir da data fixada para o seu recebimento e 
abertura). 

  
7.4. A apresentação da proposta implica para a proponente, aceitação de todos os termos do presente Edital e de que na sua 
proposta estão considerados todos os custos, inclusive encargos trabalhistas, taxas e impostos. 

  
7.4.1. Com a apresentação da proposta, a  proponente  assume a execução do objeto completo de acordo com todos 

os elementos de projeto entregues: projeto, memorial descritivo/Termo de referência, planilha orçamentária e 
quantitativa, não cabendo qualquer alegação posterior referentes a eventuais dúvidas, que deveriam ter sido 
esclarecidas na vistoria e/ou vislumbradas e recorridas, quando do conhecimento dos termos do edital e seus Anexos. 

 
7.5 . Serão desclassificadas as Propostas de Preço que não atenderem às especificações e exigências deste Edital e de seus 
Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

8. DO PROCEDIMENTO 

8.1.  Na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, as documentações e as propostas serão apreciadas e julgadas 

pela Comissão Permanente de Licitação designada através de Portaria, e procedida a sua apreciação; 
 
8.2. As aberturas dos envelopes n° 01 e 02 far-se-ão em sessão pública, na qual cada proponente poderá se fazer representar 
por seu dirigente ou pessoa devidamente credenciada, na forma prevista no item 4. Nessa ocasião, todas as folhas constantes 
nos invólucros serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das proponentes presentes; 
 
8.3. Após o exame da documentação do Envelope no 01 – Habilitação pela Comissão, considerar-se-ão inabilitadas as 
proponentes que não apresentarem os documentos conforme o item 6 – Da Habilitação deste Edital, exceção feita ao item 
6.2.1 alínea ”a“, cuja apresentação é obrigatória somente quando houver designação de representante (credenciamento); 
 
8.4. Os Envelopes nº 02 – Proposta de Preço das proponentes consideradas INABILITADAS serão devolvidos fechados após 
o término do processo licitatório; 
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8.5. Serão abertos os Envelopes nº 02 – Proposta de Preço, contendo as propostas comerciais das proponentes 
HABILITADAS, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido renúncia expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos; 
 
8.6. Abertas as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas providências posteriores ou 
prorrogações em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital. Também não será admitida desistência da 
Proposta de Preço após a fase de habilitação; 
 
8.7. Após a abertura dos Envelopes n° 02 – Proposta de Preço será realizada a análise da proposta pela Comissão e pelos 
representantes das proponentes presentes para as suas considerações; 
 
8.8. Verificar-se-á a conformidade de cada proposta com os requisitos do presente Edital, promovendo-se a desclassificação 

das propostas desconformes ou incompatíveis; 
 
8.9. Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 9 deste Edital; 
 
8.10. Em cada fase do julgamento, é assegurado a Comissão o direito de realizar diligências visando esclarecer o processo e 
realizar tantas reuniões públicas quantas forem necessárias.  

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA PREÇO 

9.1. A documentação e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitação designada através 

de Portaria, em observância aos seguintes procedimentos: 
 

9.1.1. A abertura dos invólucros n° 01 e 02 far-se-ão em sessão pública, na qual cada proponente poderá se fazer 
representar por seu dirigente ou pessoa devidamente credenciada por procuração, credenciamento e/ou autorização, 
com firma reconhecida. Nessa ocasião, todas as folhas constantes nos invólucros serão rubricadas pelos membros 
da Comissão e pelos representantes das proponentes presentes; 
 
9.1.2. O exame da documentação do invólucro n° 1 será realizado pela Comissão designada, resultando a habilitação 

ou inabilitação da proponente; 
 
9.1.3. Somente as proponentes habilitadas passarão para a fase de abertura das propostas do invólucro n° 02 – 
PROPOSTA; 
 
9.1.4. Abertas as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas providências posteriores 
ou prorrogações em relação às exigências e formalidades previstas neste edital. Também não será admitida 
desistência da proposta após a fase de habilitação; 
 
9.1.5. Caso haja empate entre as proponentes, o desempate será feito mediante sorteio em ato público; 

 
9.2. Serão desclassificadas as propostas com valor unitário e global com preços maiores que o valor máximo unitário 
e global fixado no Edital e dos itens constantes da Planilha Orçamentária/Quantitativa ou manifestamente inexequíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto  nas condições abaixo: 
 

a) Para efeitos do disposto neste subitem, consideram-se manifestamente inexequíveis nesta licitação, as propostas 
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 
a.I. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 

administração, ou, 
 
a.II. valor orçado pela administração. 

 
9.3. Como critério de aceitabilidade de preço máximo unitário, para efeito de aditamento, serão considerados os 
preços orçados pela Administração e não os cotados pela proponente; 
 
9.4. Após a análise das  propostas  apresentadas,  a Comissão  declarará vencedora a proponente que, tendo atendido a todas 
as exigências do edital, apresentou o MENOR PREÇO GLOBAL. 
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10. DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado para a proponente que, atendendo a todas as condições expressas neste 
Edital e seus Anexos, for classificada em primeiro lugar de acordo com o critério de julgamento estabelecido no item 9. 

11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1 Para a execução do objeto deste Edital será lavrado o contrato entre o Samae e a proponente vencedora, nos termos do 
Anexo II, com vigência igual ao prazo de execução previsto no item 13.1, acrescido de 60 (sessenta) dias; 
 
11.2. O presente Edital, seus Anexos e proposta apresentada pela proponente vencedora farão parte integrante do contrato, 
independentemente de transcrição; 
 
11.3. Homologado o certame, em até 5 (cinco) dias consecutivos o Samae lavrará o contrato e convocará a proponente 
vencedora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 
 
11.4.  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Samae; 
 
11.5. Caso a proponente vencedora não assinar o contrato no prazo estipulado, o Samae poderá convocar as proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, independentemente das cominações constantes no artigo 81 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores;  
 
11.6. No ato da assinatura do contrato a vencedora deverá apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA de 
Santa Catarina, no caso de registrada em outra região; 
 
11.7. Deverá fornecer anotação de Responsabilidade Técnica (ART Execução) da obra objeto do presente edital, por ocasião 
da assinatura do instrumento contratual; 
 
11.8. Apresentar Garantia de Execução Contratual, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, de acordo 

com o estabelecido no art. 56, incisos I, II e III da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

  

11.9. Comprovação, através de relatório médico, que possui o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, 

abrangendo cada empregado que atuar na obra. 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

12.1. O pagamento será efetuado no mês subsequente à execução da obra/serviço, e para tanto deverá ter a medição do mês 
em referência, entregue e certificada, bem como a nota fiscal emitida e recebida como condições essenciais para validação 
do pagamento, obedecendo a seguinte ordem lógica: 

 
12.1.1. Relatório de medição mensal aprovado pelo SAMAE, assim como pelo representante da Contratada, sob pena 

de aplicação das penalidades por descumprimento do contrato, e retenção do pagamento, até o 1.º dia útil do mês 
subsequente ao mês da medição mensal ao qual o relatório de medição faz referência; 
 
a)  As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços efetivamente realizados e serão feitas pela 

fiscalização do SAMAE devidamente acompanhada por um representante da contratada; 
 
b) As medições mensais realizadas deverão ser entregues até o 1.º (primeiro) dia útil do mês corrente. Medições 
entregues após, serão computadas somente no mês seguinte; 
 
c)  O prazo para certificação será de até 5 (cinco) dias após a entrega do relatório de medição mensal; 

 
12.1.2. Após entrega e aprovação formal do relatório de medição mensal, a contratada deverá emitir a Nota Fiscal e 

entregá-la ao SAMAE que terá até 5 (cinco dias) para certificação da mesma; 
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a) Serão computados somente os serviços/obra efetivamente realizados e formalmente entregues (constantes no 
relatório de medição mensal), não sendo computados materiais em trânsito ou dispostos na obra sem a efetiva 
execução; 
 
12.1.3. O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal certificada (assim como o relatório 
de medição mensal), desde de que o agente financeiro (BNDES) tenha disponibilizado os recursos para tal finalidade; 

 
12.2 Os procedimentos a serem adotados nas fases de medições da obra/serviços realizados serão os estabelecidos no Termo 
de Referência, Anexo VIII deste Edital; 
 

12.3. Após a medição a Contratada deverá encaminhar ao Samae a Nota Fiscal, o respectivo relatório de medição, as guias 
do INSS e FGTS do mês anterior devidamente quitadas e cópia da folha de pagamento dos empregados alocados para 
execução da obra; 
 
12.4. Sempre que houver entrega de equipamentos/materiais junto com a execução da obra a Contratada deverá apresentar 
nota fiscal de mercadoria para os respectivos equipamentos/materiais e nota fiscal de serviço referente à mão-de-obra; 
 
12.5. Constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas para a Contratada para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 
reapresentação; 
 
12.6. No corpo da nota fiscal/fatura deverá constar o número do empenho e da licitação, o número e nome do banco, agência 

e número da conta onde deverá ser feito o pagamento; 
 
12.7. O pagamento poderá ser sustado, caso ocorra inadimplemento das obrigações assumidas pela Contratada; 
 
12.8. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da 

interessada; 
 
12.9. Os valores serão fixos e irreajustáveis; 
 
12.10. Em caso de prorrogação do prazo de execução contratual, e depois de decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar 
da data da apresentação da proposta comercial, os valores poderão ser reajustados pela variação do índice INPC ocorrida 
nos últimos 12 (doze) meses, incidentes apenas sobre os serviços a serem realizados; 
 

12.10.1. Havendo atraso ou antecipação na execução das obras em relação ao previsto no cronograma 
físico/financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajuste obedecerá 
às condições seguintes: 
 
a)  Não será aplicado reajuste sobre as parcelas da obra/ serviço que estiverem em atraso em relação à data prevista 
para a concessão/aplicação do reajuste, observado o previsto no cronograma físico/financeiro; 

 
b) Quando houver antecipação da obra/serviço em relação ao cronograma físico/financeiro, o reajuste será aplicado 

somente sobre o saldo remanescente a ser executado; 
 

12.10. Somente será admitida a prorrogação do prazo: 
  

12.10.1. Nos casos previstos no artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93; 
  
12.10.2. A prorrogação de prazo com as devidas justificativas deverá ser solicitada, com 60 (sessenta) dias de 
antecedência ao vencimento do prazo de execução da obra; 
  
12.10.3. No caso de paralisação da obra, seja por motivo de força maior e/ou caso fortuito, ficam suspensos os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes. Não será atribuído, ainda, a qualquer das partes, nenhuma 
responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao referido período; 
  
12.10.4. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão comunicados formalmente e deverão ser comprovados no 

prazo de até 08 (oito) dias consecutivos, após a ocorrência; 
  



 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

  

    Concorrência no 040/2019 
Página 11 

 
Rua: Erwino Menegotti, 478 – Água Verde – Jaraguá do Sul/SC 

89254-000 – Telefone: (47) 2106-9100 – E-mail: compras@samaejs.com.br 

 

12.10.5. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão analisados pelo Samae após a constatação da veracidade 
de suas ocorrências; 
  
12.10.6. Reconhecido pelo Samae os motivos de força maior ou caso fortuito, a prorrogação do prazo será 
convencionada pelas partes. 

13. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

13.1. O prazo de entrega da obra, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço será de 330 (trezentos e trinta)  dias 

corridos, podendo ser prorrogado na forma da Lei.  A execução da obra poderá ser antecipada desde que acordado com o 
Samae, caso contrário o cronograma deverá ser rigorosamente respeitado; 
 

 13.1.1. A ordem de serviço poderá ser emitida em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogada por igual período, devidamente justificado no processo licitatório. 

14. DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA  

14.1. A fiscalização e o controle da execução da obra serão exercidos pelo Samae, através de servidor(es) devidamente 
designado(s). Toda a obra e os serviços que a abrangem estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização a qualquer 
hora, por pessoas devidamente credenciadas pelo Samae; 
 
14.2. A fiscalização do Samae transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações, competindo-lhes decidir os casos 
de dúvidas que surgirem no decorrer da obra; 
 
14.3. A Contratada prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo Samae e, se obriga, a atender pronta e irrestritamente 
as reclamações deste, corrigindo às suas expensas a obra e os serviços defeituosos e substituindo equipamentos e materiais 
fora das especificações; 
 
14.4. A Contratada, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade 
verificada na execução ou no controle técnico da obra e dos serviços, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a 
segurança e a qualidade da obra, dos serviços e sua execução dentro do prazo pactuado; 
 
14.5. O Samae reserva-se o direito de requerer o afastamento de profissionais, máquinas e/ou equipamentos que julgar 
inconvenientes para a perfeita execução da obra. 

15. DAS PENALIDADES 

15.1. O não cumprimento dos prazos especificados e, ainda, a prática de qualquer transgressão dessas obrigações pela 

Contratada, a sujeitarão às seguintes sanções: 
 

a) Advertência por escrito; 
 

b) Multa de 10% (dez pontos percentuais) aplicada ao valor total do contrato, por descumprimento do prazo de 
execução da obra, limitada à incidência a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação da execução do objeto assumido, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

 
c) Multa de 15% sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea “a”, 
ou em caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 
d) Multa de 20% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 
15.2. No caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas “b”, “c” e “d” do item anterior, o Samae  poderá rescindir 
unilateralmente o contrato; 
 
15.3. Nos casos das alíneas “c” e “d” do item 15.1, o Samae  poderá suspender temporariamente a Contratada de participação 

em licitações por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme inciso III do art. 87 da Lei n° 8.666/1993 e suas alterações,  
sem prejuízo das multas acima previstas, e sem renúncia do direito de demais providências legais cabíveis; 
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15.4. A Contratada também estará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993 e suas alterações; 
 
15.5. A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Samae  e/ou cobrada administrativa 

e/ou judicialmente após notificação; 
 
15.6. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução/ entrega do objeto da presente licitação, advier de 
caso fortuito ou motivo de força maior; 

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1. Os recursos administrativos deverão obedecer ao disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, devendo 
os mesmos serem dirigidos ao Diretor Presidente do Samae e entregues na Coordenadoria de Licitações e Contratos do 
Samae. 

17. DA RESCISÃO 

 
17.1. A rescisão poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 

78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
b) a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas 
na Cláusula Décima Primeira do instrumento contratual; 
 
c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 
reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 
 
d) constituem motivos para rescisão aqueles previstos no artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
e) em caso de rescisão prevista no inciso XII, do artigo 78, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que 
haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados, quando os houver sofrido; 
 
f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 79 acarretará as consequências previstas no artigo 80, 
incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 
17.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Samae, a rescisão importará em: 
 

a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Samae pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
b) declaração de inidoneidade quando, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, 
dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do Samae. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, 
assegurado a ampla defesa e o contraditório, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo 
ou potencial. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

 
18.1. Executar o objeto desta licitação de acordo com a proposta apresentada e com todas as exigências constantes no Edital, 

ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução; 
 
18.2. Executar  a obra de acordo com o projeto executivo nos locais previsto no Termo de referência, no município de Jaraguá 
do Sul – SC; 
 
18.3. Aceitar acréscimos ou supressões que o Samae solicitar, até o limite permitido pelo § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e, 
conforme critérios estabelecidos no Decreto n° 7.983/2013; 
 
18.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessárias para o adimplemento das obrigações decorrentes 

desta licitação; 
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18.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, sendo facultado à subcontratação na forma estabelecida 
no item 19 deste Edital; 
    
18.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
  
18.7. Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte do Samae, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 

às reclamações procedentes, caso ocorram; 
 
18.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados, observando-se as leis 
trabalhistas e previdenciárias aplicáveis ao caso e demais exigências legais para o exercício das atividades do objeto deste 
Edital, ficando, ainda o Samae isento de qualquer vínculo empregatício; 
 
18.9. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas que digam respeito a obra e aos serviços contratados 
e a concreta aplicação da legislação em vigor, relativo à segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como pelo emprego 
de equipamento de proteção individual conforme estabelece a Portaria Ministerial nº 3.214 e Anexos; 
 
18.10. Responsabilizar-se pela contratação do pessoal, fornecendo e obrigando o uso de equipamentos de proteção individual 
a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança medicina e higiene do trabalho; 
 
18.11. Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar diretamente ao 
patrimônio do Samae ou a terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da 
obrigação; 
 

18.11.1. O Contratante ficará alheio à relação jurídica que se estabelecer entre a vencedora e os terceiros 
eventualmente prejudicados por tais danos; 

 
18.12. Efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e 

demais despesas e tributos pertinentes a obra e aos serviços; 
 
18.13. Refazer, às suas expensas, toda e qualquer obra e serviço que abrange o objeto desta licitação quando executado de 
forma insatisfatória ou em desacordo com as especificações técnicas; 
 
18.14. Manter devidamente registrada em seu quadro de pessoal, todas as pessoas envolvidas na obra objeto deste edital, 
devendo apresentar cópia das guias de INSS e FGTS, bem como cópia da quitação da folha de pagamento, quando do 
recebimento das parcelas devidas pelo Samae, sob pena de rescisão de contrato pelo mesmo; 
  
18.15. Manter no local da execução da obra, responsável técnico para responder eventuais dúvidas, sempre que necessário 
ou solicitado pela Fiscalização do Samae; 
 
18.16. Disponibilizar o número de funcionários suficientes para garantir rigorosamente o prazo de execução do objeto desta 
licitação,  previsto no item 13.1. do edital; 
 
18.17. Manter arquivo fotográfico do andamento da obra que refletirá todas as etapas de sua execução; que deverá ser 

entregue ao Fiscal da obra em CD ROM; 
 
18.18. Fornecer, ao final da obra, o respectivo “As built” ao Fiscal, sendo este condição, inclusive, para a emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo; 
 
18.19. Submeter previamente, por escrito, ao Samae, para análise e aprovação, eventual necessidade de mudança nos 
métodos executivos que fujam às especificações do termo de referência/memorial descritivo, projeto executivo e planilhas; 
  
18.20. Reembolsar, integralmente, o Samae por eventuais multas aplicadas pela Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego, CREA, órgãos ambientais e/ou qualquer outra entidade em decorrência da execução desta licitação; 
  
18.21. Reembolsar integralmente ao Samae por eventuais gastos com defesa judicial e extrajudicial em causas trabalhistas, 
penais e civis nas quais o Samae venha a fazer em decorrência da execução da obra; 
  
18.22. Em todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do contrato que diretamente ou indiretamente 
responsabilizem o Samae em seus processos, terão os valores destas ações judiciais glosados dos pagamentos das faturas 
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ou garantidos por meio de carta de fiança bancária, em nome da Contratada e suas respectivas liberações somente ocorrerão 
quando, judicialmente o Samae for excluído da lide pela justiça desta responsabilidade; 
  
18.23. Não serão admitidos empregados sem vínculo empregatício com a Contratada ou com a Subcontratada; 
  
18.24. Manter, a Contratada e a Subcontratada, se assim houver, junto à Fiscalização do Samae, a “relação de empregados 
da obra/serviço” atualizada. Esta relação deverá conter dados sobre seus empregados, tais como: nome, cargo/função, número 
da carteira profissional e horário da jornada de trabalho. O Samae poderá a qualquer momento solicitar a apresentação de 
outros documentos, inclusive carteira profissional, tanto de empregados da Contratada, como da Subcontratada, para verificar 
o cumprimento da legislação sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a existência de vínculo 
empregatício. 
 
18.25. Fornecer a todos os empregados Equipamento de Proteção Individual – EPI, bem como os Equipamentos de Proteção 
Coletiva – EPC indicados à preservação da saúde e integridade física dos seus empregados; 
 
18.26. Treinar os seus empregados e tornar obrigatório o uso dos EPI’s; 

 
18.27. No EPI fornecido deverá obrigatoriamente conter o número do Certificado de Aprovação – CA emitido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego e a identificação da empresa Contratada; 
 
18.28. A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento 
da Portaria 3.214 de 08/06/78 e NRs 01 a 35; 
 
18.29. A Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus 

empregados; 
 
18.30. Observar todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus 
empregados, ao patrimônio do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas 
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 08/06/78 - Lei Federal n.º 6.514 de 22/12/77; 
 
18.31. Solicitar a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidentes em obras e/ou bens de terceiros, 
para que seja providenciada a necessária perícia; 
 
18.32. Manter, em todos os locais das obras, um seguro sistema de sinalização e segurança de acordo com as normas de 
Segurança do Trabalho; 
 

18.33. Responder diretamente por todos os danos e prejuízos causados a terceiros e a Contratante, por quaisquer excessos 
praticados na execução do objeto da presente Licitação, seja por ação, omissão ou negligência; 
 
18.34. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham 
a ser devidos em decorrência desta Licitação correrão por conta da empresa Contratada; 
   
18.35. Relatar todas as atividades em diário de obras, o qual deverá estar disponível na obra, inclusive para anotações 
diversas, tanto por parte da contratada como pela fiscalização do Samae; 
 
18.36. Comunicar eventual substituição de membro da equipe técnica indicada e, consequentemente, apresentar a baixa da 
ART em nome do profissional substituído e o registro de ART do substituto, mantendo-se os pré-requisitos exigidos para fins 
de habilitação. 

19.  CONDIÇÕES PARA SUBCONTRATAÇÃO DA OBRA E SERVIÇO 

  

19.1. A Proponente vencedora da licitação, após a assinatura do contrato, poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do 
valor global do contrato, excetuando-se a implantação de rede de abastecimento de água definida como parcela de maior 
relevância do objeto licitado; 
  
19.2. A Proponente vencedora deverá solicitar, formalmente, à Fiscalização do Samae os pedidos de subcontratação, mediante 
a apresentação dos seguintes documentos: 
  

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
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b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, expedida pelo INSS; 
 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 
d) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 
e) Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual, da sede da proponente; 
 
f) Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal, da sede da proponente; 
 
g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 
12.440/2011; 
 
i) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor do Foro ou pelos Cartórios de 
registro de falências da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade vigente; 
 
j) Cópia do contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada, onde deverá necessariamente ser especificado o 

objeto da subcontratação e o prazo de vigência. 
  

OBS: Não será aceita Certidão Negativa de Ações Trabalhistas. 

  

19.3. A subcontratação não altera as obrigações da Contratada; 

  

19.4. Não será admitida a cessão do contrato; 
  
19.5. Qualquer atividade objeto de subcontratação somente poderá ser iniciada mediante contrato firmado entre a empresa 

Contratada e a sua Subcontratada, devidamente acompanhado de todos os documentos exigidos neste edital, com anuência 
formal do Samae; 
  
19.6. Caso a Subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na execução da obra/serviço subcontratados, 

o Contratante poderá desautorizar a subcontratação. 
 

20. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
20.1. Por ocasião da assinatura do contrato, a Contratada deverá prestar Garantia de Execução Contratual, correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 
 
20.2. Caberá à Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 
a) Caução em dinheiro (através de depósito bancário) ou títulos da dívida pública; 

 
b) Seguro garantia; 

 
c)  Fiança bancária. 

 
20.3. No caso de garantia em dinheiro, a Contratada, realizará depósito bancário ao Samae com a importância correspondente 

a 5% (cinco por cento) do valor do contrato que será aplicada em Instituição Financeira; 
 

20.3.1. A Contratada deverá consultar a área Contábil e Financeira do Samae para adquirir os dados bancários para 
a realização do depósito em Instituição Financeira. O contato pode ser realizado através do e-mail: 
leonardo@samaejs.com.br; 

 
20.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro garantia, esta deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, dos 
seguintes documentos: 
 

a)  Comprovante de quitação do prêmio do seguro; 

mailto:leonardo@samajs.com.br
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b) Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP Superintendência de Seguros Privados, em nome da 

Seguradora que emitir a apólice. 
 
20.5. A garantia prestada em carta fiança, emitida por cooperativa de crédito, deverá vir acompanhada da autorização de 
funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil; 
 
20.6. A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 90 (noventa) dias além do prazo de execução da obra. Caso 
ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada; 
 
20.7. No caso de garantia prestada em títulos da dívida pública, esta deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes 
comprovações: 
 

a) origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil através de registros no balanço patrimonial 
da Contratada; 
 
b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando o valor do título 
atualizado monetariamente; 
 
20.7.1. Serão aceitos pelo Samae apenas títulos passíveis de resgate, incontestável sob qualquer aspecto, cujo prazo 

de resgate não exceda a 90 (noventa) dias do prazo final do contrato; 
 
20.7.2. Presumem-se autênticos os títulos oferecidos pela Contratada. O Samae se reserva o direito de averiguar, de 
acordo com as cautelas de estilo, a referida autenticidade. 
 

20.8. A devolução da garantia dar-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

 
a) Termo de Recebimento de Obras Definitivo, emitido pela fiscalização do Samae; 
 
b) Certidão Negativa de Débito – CND junto ao INSS e cadastro de matrícula do CEI-cadastro específico do INSS; 

 
20.9. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua execução/vigência, a garantia deverá ser ajustada à 
nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 
 

21. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO SAMAE 

 

21.1. Caberá ao Samae efetuar o pagamento pela execução do objeto da presente licitação, de acordo com o estabelecido no 
Item 12.1 deste Edital; 
 
21.2. Fiscalizar a execução da obra, que em nenhuma hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades do Código Civil 
e/ou Penal; 
 
21.3. Efetuar as medições; 

 
21.4.  Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou 
em parte a presente licitação; 
 
21.5.  Requerer o afastamento e/ou substituição de profissional vinculado à Contratada, caso o mesmo não se apresente 
adequadamente para a finalidade prevista no objeto desta licitação, quer do ponto de vista técnico ou comportamental; 
 
21.6. Requerer a substituição de qualquer equipamento que não estiver em plena condição de uso; 

 
21.7. Requerer a substituição de qualquer material que não apresente as propriedades físicas ou técnicas em sua execução, 
necessárias ao bom resultado da obra. 
 

22. DO RECEBIMENTO DA OBRA 

 
22.1.  O Termo Provisório será emitido mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado; 
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22.2. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido do prazo estabelecido no parágrafo 3º, do artigo 73, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, desde que não se revele vício ou defeito da obra/serviços. 
  

22.2.1. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, 
correção e segurança da obra e dos serviços executados, que abrangem o objeto desta licitação; 

  
22.2.2. No caso de não serem corrigidas pela contratada as anormalidades verificadas na execução da obra e dos 
serviços, atestados pelo Fiscal o contratante providenciará a execução das correções necessárias e descontará o 
custo destes  dos créditos existentes decorrentes do contrato. 
 

 22.3. De posse do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada dará baixa na(s) ART(s) registrada(s) no CREA durante o 

período de execução do contrato. 

23. DA APRECIAÇÃO DO TCE 

 23.1. O presente Edital e seus anexos serão objetos de apreciação e cadastro no Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina, não se responsabilizando o Contratante se a Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação. 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. É admitida a participação ativa de apenas um representante especificamente designado, de cada proponente, nas 
sessões da presente licitação; 
 
24.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações complementares ou 
efetuar diligências, caso julgue necessário, sendo vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar 
originariamente nos envelopes; 
 
24.3. O Samae de Jaraguá do Sul se reserva o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente a presente licitação, de 
acordo com o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/1993; 
 
24.4. Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas por e-mail; 
 
24.5. Das sessões públicas serão lavradas Atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e pelos representantes presentes das proponentes, com registro detalhado de todas as ocorrências; 
 
24.6. Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto somente será justificado, e não será 

considerado como inadimplemento contratual, se provocado por atos ou fatos imprevisíveis e não imputáveis à Contratada e 
devidamente aceitos pelo Samae; 
 
24.7. A Contratada responderá, durante 05 (cinco) anos, pela solidez e segurança da obra, nos termos do art. 618 do Novo 

Código Civil; 
 
24.8. A Contratada é responsável pela apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de qualquer natureza, 
inclusive contra incêndio, válida para todas as suas instalações, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, 
bem como danos pessoais e materiais. 
 
24.9. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei no 8.666, de 
1993, protocolizando o pedido em até 5 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 
 
24.10. Integram este Edital os seguintes Anexos: 

 
Anexo I – Especificações e quantidades  
Anexo II – Minuta de Contrato; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Inidoneidade; 
Anexo IV – Credenciamento; 
Anexo V – Modelo de Declaração para Microempresas e Empresa de pequeno Porte; 
Anexo VI – Modelo de Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993; 
Anexo VII – Relação de Documentos para Registro Cadastral; 
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Anexo VIII – Termo de Referência/Memorial Descritivo; 
Anexo IX – Planilha Orçamentária/Quantitativa 
Anexo X – Projeto Executivo e Anexos; 
Anexo XI - Cronograma Físico e Financeiro; 
Anexo XII – Atestado de Visita Técnica; 
Anexo XIII - Declaração de Conhecimento do Local; 
Anexo XIV – Modelo de Proposta de Preço; 
Anexo XV - Declaração de atendimento ao Decreto nº 7983/2013. 

 
24.11. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser 
encaminhados pelo e-mail: compras@samaejs.com.br; 
 
24.12. E para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no Diário Oficial da União, Diário 
Oficial do Estado, Diário Oficial dos Municípios, Jornal A Notícia, Mural Público e disponibilizado no site:  www.samaejs.com.br;                
 
24.13. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 6.100.393,11 (seis milhões, cem mil, trezentos e noventa e três reais 
e onze centavos).  

 
Jaraguá do Sul, 25 de abril de 2019. 

 
 

ADEMIR IZIDORO 
Diretor Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:compras@samaejs.com.br
http://www.samaejs.com.br/
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CONCORRÊNCIA NO 040/2019 
 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 
 

Item Especificação Un. Quant. Valor Global 
Máximo 

Valor Total 
Máximo 

01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS DE ADUTORA 
DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO 
SUL-SC, CONTEMPLANDO INTERVENÇÕES NO 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R-6, R-4 E BOA VISTA, 
COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, MÃO 
DE OBRA E EQUIPAMENTOS NOVOS, PRODUZIDOS 
NO PAÍS E CREDENCIADOS NO BNDES, EM 
CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO, 
TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS/QUANTITATIVAS E MINUTA DE 
CONTRATO QUE SÃO PARTES INTEGRANTES 
DESTE EDITAL. 
 
Código Samae: 101055 
 

Obra 01 6.100.393,11 
 

6.100.393,11 
 

 
VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 6.100.393,11 

OBS: O código entre parênteses não interfere na especificação do produto. É apenas para consulta dos próprios 
servidores no sistema do Samae. 
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ANEXO II  
CONCORRÊNCIA NO 040/2019 

 

MINUTA DE CONTRATO  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

1.1. O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

sob o nº 84.438.381/0001-85, com sede na Rua Erwino Menegotti, nº 478,no município de Jaraguá do Sul - SC, neste ato 
representado pelo seu Diretor Presidente, Sr.  Ademir Izidoro, doravante denominado Contratante. 
 
1.2. ________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº _____________, com sede na 
Rua_____________, nº______, na cidade de ____________, estado de ___________, neste ato representada pelo Sr. 
_______________, doravante denominada Contratada.   

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. Este contrato tem como origem a Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia nº 040/2019 objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL NO 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC, CONTEMPLANDO INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R-6, R-4 E 
BOA VISTA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NOVOS, PRODUZIDOS 
NO PAÍS E CREDENCIADOS NO BNDES, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO, TERMO DE 
REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/QUANTITATIVAS E MINUTA DE CONTRATO QUE SÃO PARTES 
INTEGRANTES DESTE EDITAL,  conforme segue: 
 

Item Especificação un. Quantidade 

01    

 
2.2. Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condições do Edital de Concorrência nº 040/2019, bem como a proposta da Contratada, anexos e pareceres que formam o 

procedimento licitatório. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 3.1. O objeto do presente contrato será realizado sob o regime de execução de empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. Os recursos orçamentários decorrentes das despesas deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias do exercício de 2019 com recursos próprios, contrapartida e oriundos do financiamento com o BNDES, conforme 
contrato nº 18.2.0640.1, a saber. 
 

Classif. Funcional 
Programática 

Projeto/Atividade 
Descrição da Natureza da 

Despesa 
Dotação 

Orçamentária 
Recursos 

25.02.17.512.1400.4.420 
Ampliação e substituição 

de redes e ramais 
4.4.90.- Aplicações Diretas 40 

Financiamento BNDES,  
Contrapartida e 

Próprios 

 
5.1. Pela execução do objeto ora avençado, o Samae pagará à Contratada o valor de R$ ________________ 
(_____________), em conformidade com o disposto no item 5.2 seguinte. 
 
5.2. O pagamento será efetuado no mês subsequente à execução da obra/serviço, e para tanto deverá ter a medição do mês 
em referência, entregue e certificada, bem como a nota fiscal emitida e recebida como condições essenciais para validação 
do pagamento, obedecendo a seguinte ordem lógica: 
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5.2.1 Relatório de medição mensal aprovado pelo SAMAE, assim como pelo representante da Contratada, sob pena 
de aplicação das penalidades por descumprimento do contrato, e retenção do pagamento, até o 1.º dia útil do mês 
subsequente ao mês da medição mensal ao qual o relatório de medição faz referência; 

 
a)  As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços efetivamente realizados e serão feitas pela 
fiscalização do SAMAE devidamente acompanhada por um representante da contratada; 

 
b) As medições mensais realizadas deverão ser entregues até o 1.º (primeiro) dia útil do mês corrente. Medições 
entregues após, serão computadas somente no mês seguinte; 
 
c)  O prazo para certificação será de até 5 (cinco) dias após a entrega do relatório de medição mensal; 

 
5.2.2. Após entrega e aprovação formal do relatório de medição mensal, a contratada deverá emitir a Nota Fiscal e 
entregá-la ao SAMAE que terá até 5 (cinco dias) para certificação da mesma; 
 
a) Serão computados somente os serviços/obra efetivamente realizados e formalmente entregues (constantes no 

relatório de medição mensal), não sendo computados materiais em trânsito ou dispostos na obra sem a efetiva 
execução; 
 
5.2.3 O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal certificada (assim como o relatório 

de medição mensal), desde de que o agente financeiro (BNDES) tenha disponibilizado os recursos para tal finalidade; 
 
5.3. Os procedimentos a serem adotados nas fases de medições da obra/serviços realizados serão os estabelecidos no Termo 
de Referência, Anexo VIII deste Edital; 
 

5.4. Após a medição a Contratada deverá encaminhar ao Samae a Nota Fiscal, o respectivo relatório de medição, as guias do 
INSS e FGTS do mês anterior devidamente quitadas e cópia da folha de pagamento dos empregados alocados para execução 
da obra; 
 
5.5. Sempre que houver entrega de equipamentos/materiais junto com a execução da obra a Contratada deverá apresentar 
nota fiscal de mercadoria para os respectivos equipamentos/materiais e nota fiscal de serviço referente à mão-de-obra; 
 
5.6. Constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas para a Contratada para as necessárias 
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 
reapresentação; 
 
5.7. No corpo da nota fiscal/fatura deverá constar o número do empenho e da licitação, o número e nome do banco, agência 
e número da conta onde deverá ser feito o pagamento; 
 
5.8. O pagamento poderá ser sustado, caso ocorra inadimplemento das obrigações assumidas pela Contratada; 
 
5.9. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da 
interessada; 
 
5.10. Os valores serão fixos e irreajustáveis; 
 
5.11.. Em caso de prorrogação do prazo de execução contratual, e depois de decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar 

da data da apresentação da proposta comercial, os valores poderão ser reajustados pela variação do índice INPC ocorrida 
nos últimos 12 (doze) meses, incidentes apenas sobre os serviços a serem realizados; 
 

5.11.1. Havendo atraso ou antecipação na execução das obras em relação ao previsto no cronograma 

físico/financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajuste obedecerá 
às condições seguintes: 
 
a) Não será aplicado reajuste sobre as parcelas da obra/ serviço que estiverem em atraso em relação à data prevista 

para a concessão/aplicação do reajuste, observado o previsto no cronograma físico/financeiro.  

 
b) Quando houver antecipação da obra/serviço em relação ao cronograma físico/financeiro, o reajuste será aplicado 
somente sobre o saldo remanescente a ser executado. 
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5.12. Somente será admitida a prorrogação do prazo: 
  

5.12.1. Nos casos previstos no artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93; 

  
5.12.2. A prorrogação de prazo com as devidas justificativas deverá ser solicitada, com 60 (sessenta) dias  de 
antecedência ao vencimento do prazo de execução da obra; 
  
5.12.3. No caso de paralisação da obra, seja por motivo de força maior e/ou caso fortuito, ficam suspensos os deveres 
e responsabilidades de ambas as partes. Não será atribuído, ainda, a qualquer das partes, nenhuma responsabilidade 
pelos atrasos correspondentes ao referido período; 
  
5.12.4. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão comunicados formalmente e deverão ser comprovados no 

prazo de até 08 (oito) dias consecutivos, após a ocorrência; 
  
5.12.5. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão analisados pelo Samae após a constatação da veracidade 
de suas ocorrências; 
  
5.12.6. Reconhecido pelo Samae os motivos de força maior ou caso fortuito, a prorrogação do prazo será 
convencionada pelas partes 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO SAMAE 

6.1. Caberá ao Samae efetuar o pagamento pela execução do objeto do presente contrato, de acordo com o estabelecido na 
Cláusula Quinta deste contrato; 
 
6.2. Fiscalizar a execução da obra, que em nenhuma hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades do Código Civil 

e/ou Penal; 
 
6.3. Efetuar as medições; 
 
6.4.  Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou 
em parte a presente licitação; 
 
6.5.  Requerer o afastamento e/ou substituição de profissional vinculado à Contratada, caso o mesmo não se apresente 

adequadamente para a finalidade prevista no objeto desta licitação, quer do ponto de vista técnico ou comportamental; 
 
6.6. Requerer a substituição de qualquer equipamento que não estiver em plena condição de uso; 
 
6.7. Requerer a substituição de qualquer material que não apresente as propriedades físicas ou técnicas em sua execução, 
necessárias ao bom resultado da obra. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Caberá a vencedora executar o objeto deste contrato de acordo com a proposta apresentada e com todas as exigências 

constantes no Edital, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução; 
 
7.2.Executar  a obra de acordo com o projeto executivo nos locais previstos no Termo de referência, no município de Jaraguá 
do Sul – SC; 
 
7.3. Aceitar acréscimos ou supressões que o Samae solicitar, até o limite permitido pelo § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e, 
conforme critérios estabelecidos no Decreto n° 7.983/2013; 
 
74. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessárias para o adimplemento das obrigações decorrentes deste 

contrato; 
 
7.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, sendo facultado à subcontratação na forma estabelecida no 
item 19 deste Edital; 
    
7.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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7.7. Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte do Samae, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 
às reclamações procedentes, caso ocorram; 
 
7.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados, observando-se as leis 
trabalhistas e previdenciárias aplicáveis ao caso e demais exigências legais para o exercício das atividades do objeto deste 
contrato, ficando, ainda o Samae isento de qualquer vínculo empregatício; 
 
7.9. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas que digam respeito a obra e aos serviços contratados 
e a concreta aplicação da legislação em vigor, relativo à segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como pelo emprego 
de equipamento de proteção individual conforme estabelece a Portaria Ministerial nº 3.214 e Anexos; 
 
7.10. Responsabilizar-se pela contratação do pessoal, fornecendo e obrigando o uso de equipamentos de proteção individual 
a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança medicina e higiene do trabalho; 
 
7.11. Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar diretamente ao 

patrimônio do Samae ou a terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da 
obrigação; 
 

7.11.1. O Contratante ficará alheio à relação jurídica que se estabelecer entre a contratada e os terceiros 

eventualmente prejudicados por tais danos; 
 
7.12. Efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e 
demais despesas e tributos pertinentes a obra e aos serviços; 
 
7.13. Refazer, às suas expensas, toda e qualquer obra e serviço que abrange o objeto deste contrato quando executado de 
forma insatisfatória ou em desacordo com as especificações técnicas; 
 
7.14. Manter devidamente registrada em seu quadro de pessoal, todas as pessoas envolvidas na obra objeto deste contrato, 
devendo apresentar cópia das guias de INSS e FGTS, bem como cópia da quitação da folha de pagamento, quando do 
recebimento das parcelas devidas pelo Samae, sob pena de rescisão de contrato pelo mesmo; 
  
7.15. Manter no local da execução da obra, responsável técnico para responder eventuais dúvidas, sempre que necessário ou 
solicitado pela Fiscalização do Samae; 
 
7.16. Disponibilizar o número de funcionários suficientes para garantir rigorosamente o prazo de execução do objeto deste 

contrato,  previsto na Cláusula Nona deste contrato; 
 
7.17. Manter arquivo fotográfico do andamento da obra que refletirá todas as etapas de sua execução; que deverá ser entregue 
ao Fiscal da obra em CD ROM; 
 
7.18. Fornecer, ao final da obra, o respectivo “As built” ao Fiscal, sendo este condição, inclusive, para a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 
 
7.19. Submeter previamente, por escrito, ao Samae, para análise e aprovação, eventual necessidade de mudança nos métodos 
executivos que fujam às especificações do termo de referência/memorial descritivo, projeto executivo e planilhas; 
  
7.20. Reembolsar, integralmente, o Samae por eventuais multas aplicadas pela Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, CREA, órgãos ambientais e/ou qualquer outra entidade em decorrência da execução deste contrato; 
  
7.21. Reembolsar integralmente ao Samae por eventuais gastos com defesa judicial e extrajudicial em causas trabalhistas, 
penais e civis nas quais o Samae venha a fazer em decorrência da execução da obra; 
  
7.22. Em todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do contrato que diretamente ou indiretamente responsabilizem 
o Samae em seus processos, terão os valores destas ações judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos por 
meio de carta de fiança bancária, em nome da Contratada e suas respectivas liberações somente ocorrerão quando, 
judicialmente o Samae for excluído da lide pela justiça desta responsabilidade; 
  
7.23. Não serão admitidos empregados sem vínculo empregatício com a Contratada ou com a Subcontratada; 
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7.24. Manter, a Contratada e a Subcontratada, se assim houver, junto à Fiscalização do Samae, a “relação de empregados da 
obra/serviço” atualizada. Esta relação deverá conter dados sobre seus empregados, tais como: nome, cargo/função, número 
da carteira profissional e horário da jornada de trabalho. O Samae poderá a qualquer momento solicitar a apresentação de 
outros documentos, inclusive carteira profissional, tanto de empregados da Contratada, como da Subcontratada, para verificar 
o cumprimento da legislação sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a existência de vínculo 
empregatício. 
 
7.25. Fornecer a todos os empregados Equipamento de Proteção Individual – EPI, bem como os Equipamentos de Proteção 
Coletiva – EPC indicados à preservação da saúde e integridade física dos seus empregados; 
 
7.26. Treinar os seus empregados e tornar obrigatório o uso dos EPI’s; 
 
7.27. No EPI fornecido deverá obrigatoriamente conter o número do Certificado de Aprovação – CA emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego e a identificação da empresa Contratada; 
 
7.28. A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento 

da Portaria 3.214 de 08/06/78 e NRs 01 a 35; 
 
7.29. A Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus 
empregados; 
 
7.30. Observar todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus 
empregados, ao patrimônio do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas 
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 08/06/78 - Lei Federal n.º 6.514 de 22/12/77; 
 
7.31. Solicitar a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidentes em obras e/ou bens de terceiros, 
para que seja providenciada a necessária perícia; 
 
7.32. Manter, em todos os locais das obras, um seguro sistema de sinalização e segurança de acordo com as normas de 
Segurança do Trabalho; 
 

7.33. Responder diretamente por todos os danos e prejuízos causados a terceiros e a Contratante, por quaisquer excessos 

praticados na execução do objeto do presente contrato, seja por ação, omissão ou negligência; 
 
7.34. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a 
ser devidos em decorrência deste contrato correrão por conta da empresa Contratada; 
   
7.35. Relatar todas as atividades em diário de obras, o qual deverá estar disponível na obra, inclusive para anotações diversas, 
tanto por parte da contratada como pela fiscalização do Samae; 
 
7.36. Comunicar eventual substituição de membro da equipe técnica indicada e, consequentemente, apresentar a baixa da 

ART em nome do profissional substituído e o registro de ART do substituto, mantendo-se os pré-requisitos exigidos para fins 
de habilitação. 

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES PARA SUBCONTRATAÇÃO DA OBRA E SERVIÇO 

8.1. A Contratada, após a assinatura do contrato, poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, 

excetuando-se a implantação de rede de abastecimento de água, definida como parcela de maior relevância do objeto 
contratado; 
  
8.2. A Contratada deverá solicitar, formalmente, à Fiscalização do Samae, os pedidos de subcontratação, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 
  

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
b)  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, expedida pelo INSS; 
c)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
d)  Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
e)  Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual, da sede da proponente; 
f)  Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal, da sede da proponente; 
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g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 
12.440/2011. 
i) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor do Foro ou pelos Cartórios de 
registro de falências da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade vigente; 
j) Cópia do contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada, onde deverá necessariamente ser especificado o 
objeto da subcontratação e o prazo de vigência. 

  
OBS: Não será aceita Certidão Negativa de Ações Trabalhistas. 
  
8.3. A subcontratação não altera as obrigações da Contratada; 
  
8.4. Não será admitida a cessão do contrato; 
  
8.5. Qualquer atividade objeto de subcontratação somente poderá ser iniciada mediante contrato firmado entre a empresa 
Contratada e a sua subcontratada, devidamente acompanhado de todos os documentos exigidos neste edital, com anuência 
formal do Samae; 
  
8.6. Caso a Subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na execução das obras e/ou serviços 
subcontratados, o Contratante poderá desautorizar a subcontratação. 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

9.1. O prazo de entrega da obra, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço, será de 330 (trezentos e trinta) dias 
corridos, podendo ser prorrogado na forma da Lei. A execução da obra poderá ser antecipada desde que acordado com o 
Samae, caso contrário o cronograma deverá ser rigorosamente respeitado; 
 

9.1.1. A ordem de serviço poderá ser emitida em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogada por igual período, devidamente justificado no processo licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA -  DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A fiscalização e o controle da execução da obra serão exercidos pelo Samae, através de servidor(es) devidamente 
designado(s). Toda a obra e os serviços que a abrangem estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização a qualquer 
hora, por pessoas devidamente credenciadas pelo Samae; 
 
10.2. A fiscalização do Samae transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações, competindo-lhes decidir os casos 
de dúvidas que surgirem no decorrer da obra; 
 
10.3. A Contratada prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo Samae e, se obriga, a atender pronta e irrestritamente 

as reclamações deste, corrigindo às suas expensas a obra e os serviços defeituosos e substituindo equipamentos e materiais 
fora das especificações; 
 
10.4. A Contratada, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade 

verificada na execução ou no controle técnico da obra e dos serviços, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a 
segurança e a qualidade da obra, dos serviços e sua execução dentro do prazo pactuado; 
 
10.5. O Samae reserva-se o direito de requerer o afastamento de profissionais, máquinas e/ou equipamentos que julgar 

inconvenientes para a perfeita execução da obra. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

 
11.1. Por ocasião da assinatura do contrato, a Contratada deverá prestar Garantia de Execução Contratual, correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 
 
11.2. Caberá à Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 
a) Caução em dinheiro (através de depósito bancário) ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro garantia; 
c) Fiança bancária. 
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11.3. No caso de garantia em dinheiro, a Contratada, realizará depósito bancário ao Samae com a importância correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor do contrato que será aplicada em Instituição Financeira; 
 

11.3.1. A Contratada deverá consultar a área Contábil e Financeira do Samae para adquirir os dados bancários para 
a realização do depósito em Instituição Financeira. O contato pode ser realizado através do e-
mail:leonardo@samaejs.com.br; 

 
11.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro garantia, esta deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, dos 
seguintes documentos: 
 

a)  Comprovante de quitação do prêmio do seguro; 

 
b) Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP Superintendência de Seguros Privados, em nome da 

Seguradora que emitir a apólice. 
 
11.5. A garantia prestada em carta fiança, emitida por cooperativa de crédito, deverá vir acompanhada da autorização de 
funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil; 
 
11.6. A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 90 (noventa) dias além do prazo de execução da obra. Caso 

ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada; 
 
11.7. No caso de garantia prestada em títulos da dívida pública, esta deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes 
comprovações: 
 

a) origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil através de registros no balanço 
patrimonial da Contratada; 

 
b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando o valor do título 
atualizado monetariamente. 

 
11.7.1. Serão aceitos pelo Samae apenas títulos passíveis de resgate, incontestável sob qualquer aspecto, cujo prazo 

de resgate não exceda a 90 (noventa) dias do prazo final do contrato; 
 

11.7.2. Presumem-se autênticos os títulos oferecidos pela Contratada. O Samae se reserva o direito de averiguar, de 
acordo com as cautelas de estilo, a referida autenticidade; 

 

11.8. A devolução da garantia dar-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

 

a) Termo de Recebimento de Obras Definitivo, emitido pela fiscalização do Samae; 
 
b) Certidão Negativa de Débito – CND junto ao INSS e cadastro de matrícula do CEI-cadastro específico do INSS. 

 
11.9. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua execução/vigência, a garantia deverá ser ajustada à 
nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1. O não cumprimento dos prazos especificados e, ainda, a prática de qualquer transgressão dessas obrigações pela 
Contratada, a sujeitarão às seguintes sanções: 
 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de 10% (dez pontos percentuais) aplicada ao valor total do contrato, por descumprimento do prazo de execução 

da obra, limitada à incidência a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a 
não aceitação da execução do objeto assumido, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

c) Multa de 15% sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea “a”, ou 
em caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

d) Multa de 20% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total da obrigação assumida. 
 

mailto:leonardo@samajs.com.br
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12.2. No caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas “b”, “c” e “d” do item anterior, o SAMAE poderá rescindir 
unilateralmente o contrato; 
 
12.3. Nos casos das alíneas “c” e “d” do item 12.1. o SAMAE poderá suspender temporariamente a Contratada de participação 
em licitações com o SAMAE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme inciso III do art. 87 da Lei n° 8.666/1993 e 
suas alterações, sem prejuízo das multas acima previstas, e sem renúncia do direito de demais providências legais cabíveis; 
 
12.4. A Contratada também estará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993 e suas alterações; 
 
12.5. A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo SAMAE e/ou cobrada administrativa 
e/ou judicialmente após notificação;  
 
12.6. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução do objeto do presente contrato, advier de caso 
fortuito ou motivo de força maior. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1. A rescisão do presente poderá ser: 

 
a) determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 
78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas 
na cláusula décima primeira; 
 
c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 

reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 
 
d) constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
 
e) em caso de rescisão prevista no inciso XII, do artigo 78, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que 
haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados, quando os houver sofrido; 
 
f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 79 acarretará as consequências previstas no artigo 80, 
incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 

13.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Samae, a rescisão importará em: 

 
a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Samae pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
b)  declaração de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, 

praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do Samae. A pena de inidoneidade será aplicada em 
despacho fundamentado, assegurado a ampla defesa e o contraditório, ponderada a natureza, a gravidade da 
falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DOS EMPREGADOS 

14.1. A Contratada deverá manter devidamente registrada em seu quadro de pessoal, todas as pessoas envolvidas nos 
serviços objeto deste edital, devendo apresentar cópia das guias de INSS e FGTS, bem como cópia da quitação da folha de 
pagamento, quando do recebimento das parcelas devidas pelo Samae, sob pena de rescisão de contrato pelo mesmo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO 

15.1. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se tomadas 
expressamente em instrumento aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

16.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/1993 e suas alterações, e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

17.1. O prazo de vigência do contrato será igual ao prazo de execução, acrescidos de 60 (sessenta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

18.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes 

e aos princípios gerais de direito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  DO RECEBIMENTO 

 
19.1. O Termo Provisório será emitido mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado; 
 
19.2. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido no prazo estabelecido pelo  §3º, do artigo 73, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, desde que não se revele vício ou defeito da obra/serviço, e ainda, desde que comprovado o cumprimento 
da obrigação prevista no item 7.19 da Cláusula Sétima deste contrato; 
 

19.2.1. O Recebimento Definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, 
correção e segurança da obra e dos serviços executados; 
 
19.2.2. No caso de não serem corrigidas pela Contratada, as anormalidades verificadas na execução da obra e dos 
serviços e atestados pelo Fiscal, o Contratante providenciará a execução das correções necessárias e descontará o 
custo destes dos créditos existentes decorrentes do contrato; 
 

 19.3. De posse do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada dará baixa na(s) ART(s) registrada(s) no CREA durante o 
período de execução do contrato. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA -  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  DO FORO  

 
21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jaraguá do Sul para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para 
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
 
 
                                                                             ________________ (SC), _____ de ___________ de 2019. 
            

 
 
 
 
 

Ademir Izidoro 
Diretor Presidente 

SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

 
 
 
 
 

Contratada 
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ANEXO III  
CONCORRÊNCIA NO 040/2019 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo SAMAE – Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul, na modalidade Concorrência para OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
nº 040/2019, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. 
 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 

   ________________ (SC), _____ de ___________ de 2019. 
 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Representante Legal da Proponente 

 
 
 
 

 
Este documento deverá ser entregue no Envelope no 01 - Habilitação 
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ANEXO IV 
CONCORRÊNCIA NO 040/2019 

 
 

 
 

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 
 

 
Através da presente, credenciamos o(a) Sr(a)___________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº _____________ 
e CPF sob nº _________, a participar da licitação instaurada pelo SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 
Jaraguá do Sul, na modalidade de Concorrência para OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA nº 040/2019, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 
 
 

_________________, em______ de___________________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Representante Legal da Proponente 

 
 
 
 
 

Este documento deverá ser entregue no Envelope no 01 - Habilitação 
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ANEXO V 
CONCORRÊNCIA NO 040/2019 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
........................................................................., inscrita no CNPJ nº ......................................, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a)..............................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº 
............................................................, e do CPF nº ....................................., DECLARA, para fins legais, ser 
microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. 
 
 
 

________________ (SC), _____ de ___________ de 2019. 
 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Identificação e assinatura do Representante Legal (com Firma Reconhecida) 

                           
 
 

________________________________________________________________ 
Identificação e assinatura do Contador Responsável (com Firma Reconhecida) 

 Com a identificação nº do CRC do Contador 
 
 

 
Este documento deverá ser entregue no Envelope no 01 - Habilitação 
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ANEXO VI 

CONCORRÊNCIA NO 040/2019 
 

 
 

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI NO 8.666/1993 

 
 
 

DECLARAMOS para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei no 8.666/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que a empresa ________________, estabelecida na Rua/Av. ___________________________, nº___ na cidade de 
_______________, inscrita no CNPJ sob nº_________________________, não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: 
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
 
 

________________, em ____de________ de 2019. 
 
 
 

_______________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

 
 
 

Este documento deverá ser entregue no Envelope no 01 - Habilitação 
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ANEXO VII 

CONCORRÊNCIA NO 040/2019 
 
 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

O Registro Cadastral é um sistema de gerenciamento e manutenção das informações de empresas interessadas em 
participar de licitações, mantido internamente pela Coordenadoria de Compras e Licitações do Samae - Serviço Autônomo 
Municipal de Jaraguá do Sul. Este sistema tem como finalidade o exame antecipado de informações e documentos básicos da 
empresa cadastrada, simplificando a sua participação posterior em licitações, sendo constituído por documentos, normalmente 
solicitados com base nos arts. 27 a 29 da Lei no 8.666/1993.  

Para solicitar o Certificado de Registro Cadastral, a empresa deverá apresentar as informações e documentos abaixo:  

- Nome Fantasia; 
- Nome do responsável por licitações na empresa; 
- Telefones de contato; 
- E-mails válidos de pronta resposta; 
- Dados Bancários Completos (inclusive os dígitos separadores). 
 
I – CAPACIDADE JURÍDICA 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores. 

 
II – IDONEIDADE FINANCEIRA 

Certidão negativa de pedido de falência e concordata, ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física. 

 
III – REGULARIDADE FISCAL 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n°  
12.440/2011. 
 
Obs. 

● Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor do SAMAE de Jaraguá do Sul, ou publicação em órgão de imprensa Oficial. Os 
documentos disponíveis para consulta na internet não necessitarão de autenticação;  

● Os documentos que não possuírem data de validade serão considerados a validade de 60 (sessenta) dias a partir da 
data de sua emissão; 

● Apresentar todas as informações solicitadas para que o CRC seja emitido com sucesso. 
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      ANEXO VIII 

 
        CONCORRÊNCIA NO 040/2019 
 TERMO DE REFERÊNCIA 

    
                                                                                                                                                                                        
1 OBJETO 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água e controle 
e redução de perdas de adutora de água potável no Município de Jaraguá do Sul-SC, contemplando intervenções no Sistema 
de Distribuição R-6, R-4, Boa Vista e substituição de redes. 
 
 
2 JUSTIFICATIVA/FINALIDADE 

 
Este Termo de Referência e seus anexos têm como finalidade fornecer informações essenciais para orientar as empresas 
licitantes na elaboração das propostas visando à execução da obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de 
Jaraguá do Sul/SC, conforme projeto. 

 
A configuração escolhida para ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Jaraguá do Sul buscou ampliar 
a setorização do sistema e independência de seus subsistemas da forma mais eficiente possível. 

 
Desta forma o bom funcionamento do sistema aliado à maior abrangência possível e ao menor custo de implantação e 
operação foram critérios determinantes na definição da alternativa adotada. 

 
A implantação das melhorias no sistema de Jaraguá do Sul foi dividida por sistemas de reservação e suas áreas de 
atendimento à população. Esse atendimento obedece a dinâmica de ocupação do território, a qual foi traçada a partir de um 
estudo populacional detalhado do município. 

 
3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
As principais ações a serem tomadas para a ampliação do sistema de abastecimento de água de Jaraguá do Sul serão a 
implantação de novo sistema de reservação, novas estações de recalque, adutoras, reservatórios e redes de distribuição. 

 
Os critérios de projeto e execução das valas para assentamento das adutoras de água serão adotados de acordo com a NBR 
12.266/92, considerando-se empolamento do solo de 30%. 

 
O posicionamento das valas para assentamento das adutoras deverá ser feito de acordo com as normas municipais de 
ocupação das faixas da via pública. A adutora a ser instalada no sistema será localizada nas ruas e avenidas por resultar em 
vantagem técnica e econômica. 

 
As larguras das valas deverão apresentar seção retangular com largura variável em função do diâmetro do tubo, profundidade 
e do tipo de solo. A profundidade será determinada a partir das cotas do projeto hidráulico e acrescidas da espessura de 
eventuais elementos necessários ao apoio da tubulação. 

 
O fundo das valas deverá ser regularizado e compactado para receber as tubulações, as quais ainda serão revestidas por um 
berço de areia grossa com as dimensões previstas em norma. 

 
Na definição do traçado da adutora foram estabelecidos caminhamentos que resultassem nas melhores condições construtivas 
e operacionais, levando em consideração os seguintes aspectos: importância das vias públicas, pavimentação, topografia, 
distância percorrida e facilidade de assentamento da tubulação. 
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3.1 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R-6 
 
Este sistema será responsável pelo abastecimento dos bairros Braço do Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos, Rau, Ribeirão Cavalo, 
Tifa Monos e Três Rios do Sul e, além de diminuir as pressões operacionais da rede, irá aumentar a reservação de água 
potável do município. 
 
Serão contempladas a instalação de uma ERAT e uma nova adutora de água tratada que serão instaladas junto à ETA para 
abastecimento do R-6. Além disso será feito um reforço de rede em PVC DEFoFo com diâmetro de 300 mm na Rua Alwin 
Koch. 

 
Desta forma, a adutora denominada AD-R6 que conduzirá água tratada, por recalque, através da Estação Elevatória da ETA 
localizada na Sede do SAMAE até o Reservatório R-6 irá operar com uma vazão prevista para o final de plano de 50,50 l/s. 

 
Após a adutora seguirá pelas ruas Cecília Planinschek Marquardt, Hermes Rudinei Gottardi e Gustavo Barroso até chegar ao 
reservatório R-6. 

 
Tabela 1 - Itens que compõem o sistema R-6 

 

Sistema do Reservatório - R6 

Adutora AD-R6 

Booster Pedro Francisco Freiberger 

 
 

3.2. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R-4 
 
O sistema R-4 atualmente opera como reservatório denominado de jusante ou sobra. Esse regime de abastecimento faz com 
que as pressões de serviço na rede tenham uma grande variação, ocasionando um maior número de vazamentos no sistema 
comparados com os reservatórios de montante. 

 
Para a substituição de regime a principal intervenção no sistema será a implantação de nova adutora interligando a rede 
existente, abastecida pela ETA Central, ao reservatório R-4, sem distribuição em marcha. Sendo assim, a rede atual de 
abastecimento do reservatório operará apenas como rede de distribuição. 
 
Outras intervenções mostram-se necessárias à manutenção da pressão mínima no sistema como a instalação de dois boosters 
e duas ERATs. 
 
Os boosters serão instalados para atender dois pontos críticos do sistema, Ruas Guilhermina Pereira de Lima Lenzi e Antônio 
Marcelino, enquanto que as ERATs serão instaladas para garantir a pressão de serviço aos loteamentos Firenzi e Mafrini. 

 
As modernizações no sistema irão atender os bairros Água Verde, Chico de Paula, Estrada Nova e Tifa Martins. 
 
Os critérios de projeto e execução das valas para assentamento das adutoras de água serão adotados de acordo com a NBR 
12.266/92, considerando-se empolamento do solo de 30%. 

 
O fundo das valas deverá ser regularizado e compactado para receber as tubulações, as quais ainda serão revestidas por um 
berço de areia grossa com as dimensões previstas em norma. 

 
Na definição do traçado da adutora foram estabelecidos caminhamentos que resultassem nas melhores condições construtivas 
e operacionais, levando em consideração os seguintes aspectos: importância das vias públicas, pavimentação, topografia, 
distância percorrida e facilidade de assentamento da tubulação. 

 
O projeto da adutora foi desenvolvido com base em levantamentos topográficos executados pela concessionária do sistema 
com curvas de nível a cada metro. 

 
A partir do perfil topográfico da adutora e levando-se em conta suas características técnicas e seu funcionamento durante o 
escoamento permanente, foram elaborados estudos dos efeitos dos transientes hidráulico. Sendo assim, ao longo da adutora 
serão instaladas ventosas e descargas em pontos convenientes para garantir o bom funcionamento e operação da mesma. 
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Por meio da verificação de pressão ao longo das redes de distribuição foi avaliada a necessidade da instalação de dois boosters 
e duas ERAT para garantir as pressões mínimas aos abastecimentos dos pontos de consumo do município. 

 
Os boosters deverão ser instalados no passeio e será composto por conjunto motobomba, painel de força e controle, 
instrumentos de medição, programação e demais tubulações e conexões. 

 
O conjunto motobomba será do tipo centrífugo horizontal, de múltiplos estágios, com vazão e altura manométrica conforme 
previsto no dimensionamento. 

 
A unidade será montada sobre uma base construída em bloco de concreto estrutural e abrigado em contêiner metálico 
autoportante em chapa de aço. O fechamento do abrigo deverá ser feito com portas metálicas de duas folhas e com fechamento 
por cadeado para impedir o acesso de pessoas não autorizadas aos equipamentos. Deverá ser previsto, ainda, ventilação 
permanente do abrigo por meio de venezianas estampadas nas laterais e iluminação artificial interna. 

 
O controle do motor será através de inversor de frequência instalado junto ao painel de controle e força. 

 
O barrilete do booster será em aço galvanizado. A tubulação de sucção será dotada de registro de gaveta enquanto que a 
tubulação de recalque contará com válvula de retenção, registro de gaveta e ventosas. Ambas tubulações deverão possuir 
tomadas de pressão onde serão fixadas as mangueiras de pressão responsáveis por alimentar o bloco de medição. 

 
As ERATs serão construídas sobre radier, com estrutura de concreto convencional, cobertura em laje de concreto maciço e 
vedação de alvenaria de tijolos cerâmicos com furos. 

 
Todas ERATs estarão associadas à um reservatório de montante e funcionarão afogadas. Os reservatórios associados à ERAT 
serão de PRFV com capacidade de 100 m³. 

 
As estações serão dotadas de dois conjuntos moto-bombas, sendo um caracterizado como reserva, barrilete e manobra em 
ferro fundido, quadro de comando conforme especificação na seção de instalações elétricas e espaço para futuras ampliações. 

 
O piso será executado com contrapiso desempenado e dotado de calha com grelha metálica para captação das águas 
escoadas superficialmente. As paredes serão rebocadas e pintadas com tinta acrílica nas cores padrão da concessionária. 

 
O abrigo contará ainda com porta de alumínio para acesso às instalações e janela de alumínio para ventilação do ambiente. 
 
As áreas em que as ERATs serão instaladas deverão contar com fechamento por cerca e portão dotado de fechamento por 
cadeado e tranca para impedir o acesso de pessoas não autorizadas. O pátio será urbanizado com o plantio de grama e 
espalhamento de pedrisco conforme apresentado nas peças gráficas. 

 
Tabela 2 - Obras do Reservatório R-4 

Sistema do Reservatório R4 

ADUTORA AD-R4 

ERAT FIRENZI* 

ERAT MANFRINI* 

BOOSTER ANTÔNIO MARCELINO 

BOOSTER GUILHERMINA PEREIRA LIMA LENZI 

 
* Não fazem parte do escopo deste termo de referência os reservatórios da ERAT e o radiers onde eles serão 

apoiados. 
 
 

3.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BOA VISTA 
  

O Sistema Boa Vista atualmente é atendido por um sistema de tratamento simplificado com captação em um manancial 
superficial cuja qualidade da água em dias de maiores precipitações mostra-se bastante prejudicada e inviabiliza o 
abastecimento do sistema. 
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Desta forma, para contornar esta situação, propõe-se desativar este sistema com a instalação de duas estações de recalque 
de água tratada (BV-01 e BV-02) para recalque o volume proveniente do R-3 até o reservatório situado na ETA Boa Vista. 
 
Esta modernização irá beneficiar os bairros Boa Vista e parte do Ilha da Figueira. 
 
Com base nas pressões operacionais calculadas para as adutoras foi definido o material a ser aplicado nas tubulações, as 
quais devem suportar com margem de segurança as pressões de escoamento e os golpes que por ventura venham a sofrer. 
 
O projeto da adutora foi desenvolvido com base em levantamentos topográficos executados pela concessionária do sistema 
com curvas de nível a cada metro. 
 
A partir do perfil topográfico da adutora e levando-se em conta suas características técnicas e seu funcionamento durante o 
escoamento permanente, foram elaborados estudos dos efeitos dos transientes hidráulico. Sendo assim, ao longo da adutora 
serão instaladas ventosas e descargas em pontos convenientes para garantir o bom funcionamento e operação da mesma. 
 
Os recalques da água tratada até ERAT intermediária (ERAT-BV02) e reservatório final (R-Boa Vista) serão realizados por 
conjuntos moto-bombas a serem instalado na ERAT BV-01 situada à Rua Antônio João Radtke. 
 
As ERATs serão construídas sobre radier, com estrutura de concreto convencional, cobertura em laje de concreto maciço e 
vedação de alvenaria de tijolos cerâmicos com furos. 
 
Todas ERATs estarão associadas à um reservatório de montante e funcionarão afogadas. Estes reservatórios serão de PRFV 
com capacidade de 100 m³. 
 
As estações serão dotadas de dois conjuntos moto-bombas, sendo um caracterizado como reserva, barrilete e manobra em 
ferro fundido, quadro de comando conforme especificação na seção de instalações elétricas e espaço para futuras ampliações. 
 
O piso será executado com contrapiso desempenado e dotado de calha com grelha metálica para captação das águas 
escoadas superficialmente. As paredes serão rebocadas e pintadas com tinta acrílica nas cores padrão da concessionária. 
 
O abrigo contará ainda com porta de alumínio para acesso às instalações e janela de alumínio para ventilação do ambiente. 
 
A área em que as ERATs serão instaladas deverão contar com fechamento por cerca e portão dotado de fechamento por 
cadeado e tranca para impedir o acesso de pessoas não autorizadas. O pátio será urbanizado com o plantio de grama e 
espalhamento de pedrisco conforme apresentado nas peças gráficas. 
 
Os detalhes construtivos de todas as unidades estão representados em plantas específicas no capítulo de Peças Gráficas 
desse relatório. 

 
Tabela 3 - Obras de ampliação do sistema Boa vista. 

Ampliação do Sistema Boa Vista 

ADUTORA AD-BV01 

ADUTORA AD-BV02 

ERAT BOA VISTA - BV01* 

ERAT BOA VISTA INTERMEDÁRIA - BV02* 

 
* Não fazem parte do escopo deste termo de referência os reservatórios da ERAT e o radiers onde eles serão 

apoiados. 

3.4.        SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE FIBROCIMENTO (CIMENTO AMIANTO) 

  
As redes de distribuição em cimento amianto serão substituídas por tubulações de DEFoFo MPVC com diâmetro de acordo 
com seu dimensionamento prévio considerando vazão correspondente ao consumo máximo horário. 

 
Será realizada também a substituição de rede de fibra por tubos em DEFoFo MPVC mantendo o diâmetro da rede existente. 
A substituição das redes respeitará todos os critérios utilizados no dimensionamento das redes, bem como suas singularidades 
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quando houverem. As ruas e avenidas que sofrerão alterações com a substituição da rede em cimento amianto serão as 
seguintes: 
  
Tabela 4 - Obras de substituição de redes de fibrocimento. 
 

Substituição de redes 

SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA JOSÉ PICOLI 

SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA ERWINO MENEGOTTI 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO NAS RUAS LUIS PICOLI, AFFONSO 
NICOLUZZI E WALDEMAR RAU 

  
 4       NORMAS TÉCNICAS 
  
Deverão ser seguidas todas as normas técnicas descritas abaixo para execução dos serviços e aquisição dos materiais. 
Qualquer dúvida, questionamento ou alteração na forma de execução deverá ser aprovada com a equipa de fiscalização do 
SAMAE. 
  
DNER-ES-P105-80 – Pavimentação – Pré-Misturado a Frio 
NBR 10156/1987 – Desinfecção de Tubulações de Sistema Público de Abastecimento de Água; 
NBR 11185/1994 – Projeto de Tubulações de Ferro Fundido Dúctil Centrifugado, para Condução de Água Sob Pressão; 
NBR 12215/2017 – Projeto de Adutora de Água para Abastecimento Público; 
NBR 12218/2017 – Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público; 
NBR 12266/1992 – Projeto de Execução de Valas para Assentamento de Água, Esgoto e Drenagem Urbana; 
NBR 12430/1998 – Válvula-Gaveta de Ferro Fundido Nodular; 
NBR 12586/1992 – Cadastro de Sistema de Abastecimento de Água; 
NBR 12595/1992 – Assentamento de Tubulações de Ferro Fundido Dúctil para Condução de Água sob Pressão; 
NBR 13747/1996 – Junta Elástica para Tubos e Conexões de Ferro Fundido Dúctil; 
NBR 15561/2007 - Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgoto sanitário sob pressão – Requisitos 
para tubos de polietileno PE 80 e PE 100 
NBR 15561/2017 – Tubulação de Polietileno PE 80 e PE 100 para Transporte de Água e Esgoto Sob Pressão; 
NBR 15802/2010 - Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob pressão — Requisitos 
para projetos em tubulação de polietileno PE 80 e PE 100 de diâmetro externo nominal entre 63 mm e 1600 mm 
NBR 15803/2010 - Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e transporte de esgoto sob pressão – Requisitos 
para conexões de compressão para junta mecânica, tê de serviço e tê de ligação para tubulação de polietileno de diâmetro 
externo nominal entre 20 mm e 160 mm 
NBR 15880/2010 - Conexões de ferro fundido dúctil para tubos de PVC 6,3 e polietileno PE – Requisitos 
NBR 15952/2011 - Sistemas para redes de distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob pressão — Verificação 
da estanqueidade hidrostática em tubulações de polietileno 
NBR 21467/2006 – Máquinas Rodoviárias - Perfuratrizes Direcionais Horizontais 
NBR 5681/2015 – Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificação; 
NBR 6122/2010 – Projeto e Execução de Fundações; 
NBR 6457/2016 – Amostras de Solo; 
NBR 6484/2001 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos; 
NBR 6502/1992 – Rochas e Solos – Terminologia; 
NBR 7190/1997 – Cálculo e Execução de Estruturas de Madeira; 
NBR 7373/1982 - Tubos de polietileno duro fabricados por enrolamento 
NBR 7561/1994 – Tubos de Ferro Fundido Centrifugado com Ensaio de Pressão Interna; 
NBR 7674/1982 – Junta Elástica para Tubos e Conexões de Ferro Fundido Dúctil; 
NBR 7675/2005 – Tubos e Conexões de Ferro Dúctil e Acessórios para Sistemas de Adução e Distribuição de Água; 
NBR 7676/1996 – Anel de borracha para juntas elástica e mecânica de tubos e conexões de ferro fundido - Tipos JE, JM e 
JE2GS; 
NBR 7678/1983 – Segurança na Execução de Obras e Serviços na Construção; 
NBR 9653/2018 – Guia para Avaliação dos Efeitos Provocados pelo Uso de Explosivos nas Minerações em Áreas Urbanas; 
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5. INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS 

5.1. Locação de Unidades 

 
A locação das unidades consiste na instalação de adutoras ou rede e na pesquisa de interferências que possam ocorrer nos 
locais onde serão instaladas as unidades do sistema. 
 
A pesquisa de interferências consiste na identificação de tubulações, caixas coletoras, cabos e instalações subterrâneas, 
galerias pluviais, pontes, linhas férreas e outras estruturas existentes que estejam locadas no traçado ou próximas a área a 
ser escavada. 
 
Desta forma, para locação das unidades, será necessária a obtenção das seguintes informações básicas: 
 

a) Referência de nível da área onde se encontra localizada a unidade, adutora ou rede; 
b) A representação gráfica atualizada (plantas ou croquis) da unidade, adutora ou rede. Deverá constar nas 

plantas o arruamento devidamente identificado e a ocorrência de cursos d’água, estradas, ferrovias, cercas, 
taludes, etc. 

 
5.1.1 Locação das Unidades Lineares ou Não Localizadas 

 
Deverão ser materializadas em campo, de forma clara, as cotas de fundo das valas para a instalação de todas as tubulações 
e peças especiais. Para tal, deverão ser utilizados piquetes para os pontos de locação e estacas testemunho, próximas a 
estes, com informações suficientes à perfeita locação. 
 
As tubulações, os dispositivos e as peças especiais deverão ser amarrados aos pontos notáveis da planta topográfica e 
nivelados geometricamente a partir da Referência de Nível. 
 
O nivelamento e contranivelamento das caixas dos dispositivos e das peças especiais deverão ser efetuados sobre o centro 
dos tampões. 

 
5.1.2 Locação das Redes de Distribuição de Água e Adutoras 

 
A locação e nivelamento das tubulações e peças serão realizados de acordo com o projeto executivo e serão de inteira 
responsabilidade da contratada. 
 
No caso de eventuais divergências entre elementos de projeto, tais como divergências entre desenhos de escalas diferentes, 
prevalecerão os de maior escala. 
 
 

 
5.2 Posicionamento da Vala 

 
A contratada será responsável pela locação do eixo das valas a serem escavadas. 
 
Para as valas localizadas no leito carroçável da rua, deverão ser cumpridas as seguintes condições: 
 

a) A distância mínima entre as tubulações de água e de esgoto deve ser de 1,00 m, e a tubulação de água deve 
ficar, no mínimo, 0,20 m acima da tubulação de esgoto; 

b) Nas redes simples, as tubulações devem ser localizadas em um dos terços laterais do leito, ficando a de 
esgoto no terço mais favorável às ligações prediais; 

c) Nas redes duplas, as tubulações devem ser localizadas o mais próximo possível dos meios-fios, uma em 
cada terço lateral do leito. 

Para as valas localizadas nos passeios, deverão ser cumpridas as seguintes condições: 
a) O eixo das tubulações de água deve ser localizado a uma distância mínima de 0,50 m do alinhamento dos 

lotes; 
b) A distância mínima entre as tubulações de água e de esgoto deve ser de 0,60 m, e a tubulação de água deve 

ficar, no mínimo, 0,20 m acima da tubulação de esgoto. 
 

As recomendações estabelecidas para distâncias mínimas entre tubulações de água e esgoto devem ser estendidas quando 
da execução dos ramais de água. No caso das redes simples de água, estas devem ser localizadas no passeio mais favorável. 
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O posicionamento de valas em trechos previstos para a substituição de rede existente em cimento amianto deverá respeitar a 
distância mínima de 1,00 m e ser locado no lado mais favorável da rede existente. 

 
5.3 Desmatamento, Destocamento e Limpeza 

 
Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza correspondem às seguintes atividades: 
● Corte de todas as árvores e arbustos, incluindo remoção das raízes, assim como de troncos e quaisquer 

resíduos vegetais que seja preciso retirar de modo a permitir a raspagem das áreas, observada a legislação 
aplicável; 

● Demolição de pequenas edificações e outras benfeitorias localizadas dentro das áreas a serem desmatadas 
e limpas; 

● Retirada de pedras e outros materiais encontrados sobre o terreno; 
● Remoção e transporte dos materiais produzidos pelo desmatamento e limpeza, até os limites das áreas 

desmatadas. 
 

5.4 Demolição e Remoções 
 

Após a locação e demarcação do local onde será assente a rede, dar-se-á início aos serviços de demolições de pavimentação.  
 
Nas demolições ou remoções, poderão ser observadas condições de aproveitamento de materiais. 
 
Para os serviços de demolição de concreto simples e pavimentação asfáltica, poderão ser usados marteletes pneumáticos, 
equipados com pás (para asfalto) e ponteiro (para sub-base de concreto) ou outro equipamento apropriado para tal serviço. 
 
No uso de marteletes pneumáticos, a contratada deverá ter o cuidado de observar as zonas de silêncio próximas a hospitais 
e usar equipamento adequado de baixo nível de ruído. 
 
A demolição de cimentado deverá ser preferencialmente feita por meio de marteletes, marrão ou picaretas, tendo-se o cuidado 
de deixar desobstruídas as entradas de veículos e pedestres. 
 
Os materiais não aproveitáveis deverão ser transportados pela empreiteira e levados para o bota-fora, devidamente licenciado. 
 
Ficará sob responsabilidade da contratada a guarda dos paralelepípedos removidos e reaproveitáveis, ficando as suas 
expensas a reposição de peças danificadas ou extraviadas. 
 
A largura da faixa de remoção do pavimento, quando em pavimento articulado e asfalto deverá ser a largura da vala acrescida 
de 0,30 m, em passeios a largura da vala deverá ser acrescida de 20 cm. 
 
Todo o material imprestável será, preferencialmente, removido para o bota-fora licenciado. 

 
 

6 ESCAVAÇÃO 

 
A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até as linhas e cotas 
especificadas no projeto executivo e ainda a carga, transporte e descarga do material nas áreas e depósitos previamente 
aprovados pelo órgão competente. 
 
A obtenção de área para depósito do material excedente é de competência da contratada. 
 
Os serviços de escavação de valas só poderão ser iniciados após a liberação pelo SAMAE. 
 
Deverá possuir sinalização adequada do trecho, colocação de tapumes onde se fizer necessário e a disposição dos tubos e 
peças necessárias ao longo da vala a ser escavada. Deverá ser observada a disposição, no local dos serviços, de materiais 
adequados e suficientes para executar os escoramentos, a drenagem e os reparos das ligações domiciliares de água e esgoto 
eventualmente danificadas. 
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A escavação de valas poderá ser executada mecânica ou manualmente, em função das interferências existentes. Quando se 
tratar de ruas de tráfego intenso, a escavação será, preferencialmente, executada mecanicamente para imprimir maior 
velocidade aos trabalhos, reduzindo assim os transtornos à comunidade. 
 
Antes de iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa de interferências no local, para que não sejam danificados quaisquer 
tubos, caixas, cabos, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima. 
 
Na eventualidade de ser encontrado na profundidade de execução de estruturas de concreto, aterro de fundação impróprio, 
deverão ser executadas sondagens suplementares e ensaios que permitam estudar e projetar a solução tecnicamente mais 
conveniente para construção da obra no trecho em questão (determinação da natureza e extensão das camadas inferiores do 
solo, do recalque admissível, da curva das pressões, do módulo de elasticidade e da carga de ruptura do terreno em exame). 
 
Se a escavação interferir com galerias ou tubulações, deverá ser realizado o seu escoramento e sustentação. 
 
Se no decorrer da escavação for atingido terreno rochoso, será este desmontado (a fogo ou não) quando se apresentar sob a 
forma maciça e contínua ou simplesmente retirado quando constituído por matacões até 0,5 m³. A autorização do órgão 
competente para transporte e uso de explosivos, deverá ser obtida antes do início das detonações. 
 
O desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura, total, com perfurações verticais ou inclinadas, de conformidade 
com a natureza da rocha a desmontar, e com todas as precauções de segurança. 
 
O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte a fogo, será permanentemente inspecionado e reparado logo após a 
ocorrência de qualquer dano. 
 
Quando pela proximidade de prédios, logradouros, serviços de utilidade pública ou por circunstâncias outras, for inconveniente 
ou desaconselhável o emprego de explosivos para o desmonte da rocha, será esta desmontada a frio, empregando-se 
processo mecânico. 
 
Quando da escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no Projeto, será feita a regularização e 
limpeza do fundo da vala. 
 
Essas operações só poderão ser executadas com a vala seca.  
 
Quando o greide final da escavação estiver em terreno cuja tensão admissível for insuficiente para servir como fundação direta, 
a escavação deverá, preferencialmente, continuar até uma profundidade cujo solo tenha tensão admissível suficiente. 
 
As grelhas, tampões e “bocas-de-lobo” das redes dos sistemas públicos, junto às valas, deverão preferencialmente ser 
mantidas livres, não devendo aqueles componentes serem danificados ou entupidos. 
 
Quando os materiais escavados forem apropriados para sua utilização no aterro, poderão ser a princípio, colocados ao lado 
ou perto da vala, aguardando no local o seu reaproveitamento. 

 
No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, poderão ser distribuídos em montes separados. 
A profundidade da vala para assentamento de novas adutoras deverá observar a pavimentação e recobrimento e obedecer ao 
seguinte quadro. Deverá ser acrescida à profundidade a espessura de eventuais elementos necessários ao apoio da tubulação. 
 
A profundidade da vala para substituição de trechos de rede deverá obedecer a mesma profundidade da rede existente, os 
recobrimentos mínimos necessários e a resistência da tubulação. Deverá também ser acrescida à profundidade a espessura 
de eventuais elementos necessários ao apoio da tubulação. 
 
As cotas de fundo das valas deverão ser confirmadas de 20,0 m em 20,0 m, antes do assentamento das tubulações. 
 
As cotas da geratriz superior da tubulação também deverão ser verificadas logo após o assentamento e antes do reaterro das 
valas, para correção do nivelamento. 
 
O quadro resumo a seguir apresenta as dimensões das valas para o assentamento das novas adutoras do sistema: 
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Quadro 4. Quadro resumo da adutoras. 

 

DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO MATERIAL E 
DIÂMETRO 

QUANTIDADE (M) RECOBRIMENTO PROFUNDIDADE 
DA VALA (M) 

LARGURA 
DA VALA 

(M) 

Sistema do Reservatório - R6 

Adutora AD-R6 DEFOFO 300mm 1.917  Asfalto 1,2 0,6 

Ampliação do Sistema Boa Vista 

ADUTORA AD-BV01 DEFOFO 150mm 230  Asfalto 1,2 0,6 

ADUTORA AD-BV02 PEAD 140mm 1.032  Asfalto, 
paralelepípedo e 

concreto 

1,2 0,6 

Sistema do Reservatório R4 

ADUTORA AD-R4 PEAD 355mm 2.900 Asfalto e via sem 
pavimentação 

1,5 0,8 

Substituição de Redes 

SUBSTITUIÇÃO DE 
REDE NA RUA JOSÉ 
PICOLI 

PVC PBA 100mm 1.050 Asfalto 1,2 0,6 

SUBSTITUIÇÃO DE 
REDE NA RUA 
ERWINO MENEGOTTI 

DEFOFO 150mm 845 Asfalto 1,2 0,6 

REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO NAS 
RUAS LUIS PICOLI, 
AFFONSO NICOLUZZI 
E WALDEMAR RAU 

PVC PBA 100mm 1.265 Asfalto 1,2 0,6 
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7  ESCORAMENTO DE VALA 

 
Durante a construção de qualquer obra, realizar a execução das obras de proteção necessárias para reduzir ao mínimo a 
possibilidade de que ocorram desmoronamentos e/ou deslizamentos, devendo tomar as precauções convenientes para evitá-
los. 
 
As características do escoramento considerarão as condições locais do solo escavado, as condições suficientes para a 
segurança das pessoas, instalações e propriedades. 
 
As cavas com profundidade iguais ou maiores do que 1,30 m, devem ser escoradas (Portaria nº 17, de 07/07/83 do Ministério 
do Trabalho). 
 
Pela baixa coesão do solo, fissuras ou outros motivos que comprometam a estabilidade do trabalho, as cavas com 
profundidade menores que 1,30 m também deverão ser escoradas. 
 
Quando forem empregados explosivos, cuidados especiais deverão ser tomados a fim de evitar que o material dos taludes 
venha a afrouxar além da superfície teórica fixada no projeto. 
Na execução do escoramento poderão ser utilizadas madeiras de lei ou chapa de aço, podendo as estroncas ser de eucalipto, 
com diâmetro não inferior a 20 (vinte) cm. 
 
Nos escoramentos fechados em terrenos arenosos e/ou abaixo do lençol freático, as estacas poderão ser do tipo de encaixe. 
 
A remoção do escoramento se realizará simultaneamente com o reaterro da cava. As estacas pranchas poderão ser elevadas 
e/ou retiradas progressivamente, a medida que for sendo realizado o reaterro, tendo-se o cuidado de manter sempre, em 
qualquer situação, uma “faixa” mínima de 1,00 m. 
 
No escoramento, devem ser empregadas madeiras duras, resistentes à umidade (peroba, maçaranduba, angelim, canafístula, 
etc.). As estroncas podem ser de eucalipto. 

 
7.1.1.1 Tipos de Escoramento 

 
7.1.1.1.1 Pontaletes 

 
Tábuas de 0,027 m x 0,30 m, espaçadas de 1,35 m travadas horizontalmente com estroncas de ø 0,20 m, espaçadas 
verticalmente de 1,00 m. 

 
7.1.1.1.2 Descontínuo 

 
Tábuas de 0,027 m x 0,30 m, espaçadas de 0,30 m, travadas horizontalmente por longarinas de 0,06 m x 0,16 m em toda a 
sua extensão, espaçadas verticalmente de 1,00 m com estroncas de ø 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, sendo que a primeira 
estronca está colocada a 0,40 m da extremidade da longarina. 

 
7.1.1.1.3 Contínuo 

 
Tábuas de 0,027 m x 0,30 m, de modo a cobrir toda a superfície lateral da vala, travadas umas às outras horizontalmente por 
longarinas de 0,06 m x 0,16 m em toda sua extensão, espaçadas verticalmente de 1,00 m com estroncas de ø 0,20 m, 
espaçadas de 1,35 m a menos das extremidades das longarinas, de onde as estroncas devem estar a 0,40 m. 

7.1.1.1.4 Especial 
 

Estacas prancha de madeira ou aço, dispostas verticalmente, unidas de forma a revestir completamente os taludes da vala. 
 

As estacas prancha descarregarão os esforços sobre longarinas de madeira ou aço, que os transmitirão às estroncas 
constituídas por pranchões de madeira, toras de eucalipto ou perfis metálicos. 

 
7.1.1.1.5 Metálico-Madeira Tipo “Hamburguês” 

 
Em estacas pranchas de madeira, justapostas horizontalmente entre estacas metálicas espaçadas de, no mínimo, 2,00 m. 
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As estacas metálicas, constituídas por perfis H ou I, descarregam os esforços sobre longarinas metálicas que os transmitirão 
às estacas constituídas por toras de eucalipto ou perfis metálicos. 
 
Atingido o comprimento mínimo da estaca previsto em projeto, após a cravação, para facilitar o controle visual, deverá, 
preferencialmente, ser pintada a cabeça da estaca com tinta azul. Se por condições locais não for possível atingir a 
profundidade do projeto, a cabeça da estaca será pintada com tinta vermelha. 
 
O desvio máximo permitido para a estaca deverá, preferencialmente, ser tal que a prancha de madeira tenha, pelo menos, 
apoio mínimo de 1/4 da largura da aba do perfil, em cada extremidade. 
 
Os pranchões poderão ser aparelhados de forma a não deixar aberturas entre si, após colocados. 
Não poderão ser permitidos pranchões emendados. 

 
7.1.2 Esgotamento 

 
Deverão ser observadas as operações necessárias ao controle das águas subterrâneas e superficiais durante a execução dos 
trabalhos de implantação das obras, bem como o fornecimento de todo o material e mão de obra que se fizerem necessários. 
 
Quando a escavação atingir o lençol d’água, fato que poderá criar obstáculos à perfeita execução da obra, pois não só dificul ta 
ou impossibilita o trabalho como, por outro lado, modifica o equilíbrio das terras provocando a instabilidade do fundo da 
escavação e o desmoronamento dos taludes, dever-se-á ter o cuidado de eliminar ou reduzir a água existente no terreno acima 
da cota do fundo da escavação, através de bombeamento e/ou rebaixamento do lençol d’água. 
 
As bombas para esse esgotamento poderão estar no canteiro de trabalho sempre disponíveis e em número suficiente para as 
operações de drenagem, outrossim, poderão estar disponíveis geradores, aptos a compensar falta ou insuficiência eventual 
de energia elétrica. 

 
7.1.2.1 Bombeamento Direto (Esgotamento) 

 
Na maioria dos casos, prevê-se o controle de água nas valas através de drenagem por bombeamento direto. Para isso serão 
usadas valetas, drenos cegos ou franceses, drenos perfurados ou drenos sem perfuração que permitam o fluxo d’água para 
os pontos de captação. A profundidade, para cada caso particular, será definida tendo em vista as condições do subsolo. 
Eventualmente todo o fundo da vala é recoberto com dreno francês. Nos terrenos arenosos, o bombeamento direto deve ser 
evitado, pois: 

● O carreamento das partículas finas do solo pela água poderá acarretar, por solapamento, recalque das 
fundações vizinhas; 

● À medida que a água vai sendo bombeada, o nível dentro da escavação baixa mais rapidamente que o nível 
exterior, originando-se em consequência da diferença de carga do exterior para o interior, um fluxo d’água 
para dentro da vala, pelo seu fundo. 

 
7.1.2.2  Rebaixamento do Lençol Freático por Ponteiras Filtrantes 

 
Prevê-se a eventual necessidade de rebaixamento do lençol freático, com a utilização de ponteiras filtrantes. 
Não é considerado efetivamente rebaixado o lençol d’água quando os piezômetros não indicarem o nível d’água suficiente 
rebaixado e/ou os sistemas de controle referidos apresentarem, no todo ou em parte, defeitos, danos ou dúvidas sobre seu 
funcionamento. 
 
A locação, número, espaçamento e comprimento das ponteiras, como também a potência e o número de bombas, poderão 
ser definidos em função da natureza do solo e do volume de água encontrada. 
A contratada é a única responsável pelas consequências das irregularidades ou anomalias do rebaixamento, quaisquer que 
sejam suas origens, causas ou motivos. 
 
7.1.3 Reaterro de Vala 

 
A execução do reaterro compreende o lançamento, o espalhamento e a compactação dos materiais de acordo com o previsto 
nestas diretrizes técnicas.  
 
O leito para a tubulação deverá, preferencialmente, estar compactado com uma densidade mínima igual às fixadas para os 
tubos rígidos. 
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O grau de compactação mínimo acima da zona de influência do tubo será de 95% (noventa e cinco por cento) do proctor 
normal (PN).  
 
O material deverá preferencialmente ser compactado na umidade ótima com variação de 10% (dez por cento), em função do 
tipo de solo. 
 
O material do reaterro, que fica em contato direto com a tubulação, deve ser isento de pedras e entulhos, podendo ser 
peneirado, se for o caso.  
Com o tubo na vala, sobre o leito, realizar reaterro lateral compactando manualmente, colocar o material, em cadas de 15cm, 
até atingir 15 cm acima do tubo no seu envolvimento lateral.  
 
Os tubos devem ser recobertos com uma camada de 30 cm de material isento de pedras ou entulhos. 
 
O restante do reaterro da vala deve ser feito em camadas sucessivas de no máximo 30 cm e compactadas de tal forma a se 
obter o mesmo estado do terreno lateral. 
 
O reenchimento é obrigatoriamente manual até 0,50 m acima da geratriz superior da tubulação, executado preferencialmente 
em camadas horizontais sucessivas de espessura máxima de 15 cm, utilizando-se soquete manual, mecânico ou outro, 
cumpridas as condições estipuladas em projeto. O lançamento do reaterro deverá preferencialmente ser simultâneo, de ambos 
os lados da tubulação, evitando-se pressões desiguais ao redor do tubo. 

 
O reaterro será compactado por meios mecânicos, com a utilização de equipamentos adequados. Far-se-á uso da 
compactação manual quando o acesso se tornar difícil ao equipamento mecânico. Em qualquer caso procurar-se-á aplicar, 
sempre, pressões uniformemente distribuídas às estruturas e não ultrapassar nunca as cargas admissíveis das estruturas 
assentadas. 
 
Em ruas já pavimentadas, o reaterro das últimas camadas (até 1,00 m de profundidade) far-se-á com equipamentos de 
compactação adequados, obedecendo-se aos critérios estipulados para regularização de subleito, e execução de sub-base e 
base de ruas a pavimentar. 
 
Concluído o reaterro, deverá ser removido todo o entulho e excesso de material escavado. Em ruas pavimentadas, a limpeza 
do local concluir-se-á com a remoção de todo o material solto. A empresa contratada deverá dispor de minicarregadeira 
equipada com vassoura mecânica e efetuar varrições periódicas nas ruas em obras, assim como deverá dispor de caminhão 
pipa para lavação das ruas. 

 
7.1.4 Transporte de Solos Escavados, Bota Fora e Empréstimo 

 
A carga, o transporte e a descarga de solos, poderão ser feitos de forma a atender às exigências da área onde se desenvolvem 
os trabalhos. 
 
A carga poderá ser mecânica ou manual. 
 
O transporte será feito em caminhões basculantes que estejam em perfeitas condições, quer mecanicamente quer 
estruturalmente. 
 
Para transitar na zona urbana, será necessário que a carroceria seja coberta com lona, evitando-se a queda e espalhamento 
de terra. 
 
Para solos secos e finos, além da providência anterior, poderá ser indicado o umedecimento do solo. 
Para transporte do solo saturado ou mole é necessário que as carrocerias sejam estanques. O material poderá ficar depositado 
no local de carga, até que apresente condições mais estáveis de transporte. 
 
Nos serviços de bota fora, o material após a descarga do veículo deverá preferencialmente ser espalhado em camadas de 30 
m e compactado com o próprio peso do equipamento. 
 
Os serviços de empréstimos compreendem: a locação da área, o acompanhamento topográfico, a limpeza da área, a remoção 
da capa vegetal, o destocamento e a escavação do material. 
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8 MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA OBRA 

 
Os equipamentos e instalações estarão sujeitos a inspeção e diligenciamento/comissionamento e seus termos farão parte do 
aceite provisório de obras. 
 
Deverá ser entregue na conclusão do Plano de Trabalho toda documentação técnica dos equipamentos e instrumentos, 
desenhos, memoriais, catálogos técnicos e instruções dos fornecedores para instalação, operação e manutenção. 
 
As atividades a serem desenvolvidas nesta fase incluem: 
 

-  Análise e comentários da documentação técnica dos equipamentos e instrumentos, tais como especificações,   
  desenhos, memoriais, catálogos técnicos e instruções dos fornecedores para instalação, operação e manutenção; 
- Inspeção e verificação das características técnicas de todos os equipamentos e instrumentos, bem como a 
  elaboração dos respectivos Relatórios de Inspeção; 
- Energização de todos os sistemas; 
- Teste e verificação de continuidade dos equipamentos e materiais instalados com o acompanhamento da fiscalização  
  ou por quem este indicar. 

 
TODOS os equipamentos e materiais utilizados pela Contratada deverão ser submetidos à aprovação junto a fiscalização do 
Samae.Os materiais e equipamentos a serem aplicados/utilizados nas obras e instalações deverão atender às normas e/ou 
especificações técnicas do sistema de codificação da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 
 
A Contratada somente aplicará MATERIAIS/EQUIPAMENTOS IMPORTADOS que atendam às especificações técnicas 
constantes deste Edital com autorização prévia e expressa do Samae. Deverá a Contratada apresentar para homologação a 
mesma documentação ou equivalente estabelecida para materiais/equipamentos nacionais, sendo que o Samae poderá exigir 
que os documentos sejam entregues em Português. 
 
OBS.: Todas as despesas relacionadas com a importação, tais como: taxas, impostos, desembaraços alfandegários, fretes, 
seguros e outros, correrão por conta exclusiva da Contratada, sendo que a Contratante não se responsabilizará por qualquer  
despesa, variação cambial ou procedimentos relacionados ao processo de importação dos materiais/equipamentos. 
 
Os materiais/equipamentos a serem aplicados/utilizados deverão ser novos, não sendo aceitos produtos usados, recuperados 
ou recondicionados. 

 
  

9 ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO 

Para este serviço, deverão ser considerados os seguintes itens: 
• Transporte, carga, descarga e manuseio interno do depósito até o local de assentamento dos tubos e 

conexões; 
• Limpeza prévia dos tubos e conexões; 
• Descida até a vala e assentamento, incluindo montagem; 
• Alinhamento e nivelamento, apoios, travamentos, execução das juntas e teste de estanqueidade; 
• Fornecimento da pasta lubrificante 
 

Para o assentamento de tubulação, o contato entre o tubo e o solo é de tal forma que ocorra perfeita distribuição de carga, ao 
longo de todo o tubo com o solo. Quando o solo não apresentar condições naturais de distribuição dever-se-á providenciar a 
regularização do fundo da vala com "berço" de material adequado, não se admitindo em nenhum caso que os tubos sejam 
assentados sem o perfeito apoio no fundo da vala. 
 
O fundo da vala deverá ser preparado com berço de pó-de-brita na espessura de 10 cm. A execução do berço, sendo, assim, 
antecede o assentamento do tubo. 
 
O assentamento do tubo na vala somente poderá ser iniciado após um rigoroso exame das condições do tubo e da vala, 
visando principalmente: 
 

● Localizar defeitos ou danos no tubo; 
● Verificar a natureza do fundo e o acabamento das paredes laterais da vala. 
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Será observada a previsão de um método adequado de descida de forma a garantir que a tubulação tenha uma montagem no 
fundo da vala, em sua posição correta, evitando deslocamentos, deslizamentos e tensões exageradas. 
 
Os tubos poderão ser assentados obedecendo-se rigorosamente as cotas de projeto. O alinhamento vertical e horizontal será 
obtido com o auxílio de réguas e gabarito. 
 
Ocorrendo a interrupção do assentamento da tubulação, a extremidade aberta do tubo deverá preferencialmente ser 
tamponada com peças provisórias, para evitar a penetração de água e elementos estranhos. 
 
A tubulação assentada será mantida na posição correta, iniciando-se o reaterro e compactação simultaneamente em ambos 
os lados. 
 
Os tubos poderão ser alinhados ao longo da vala do lado oposto da terra retirada da escavação. 
 
Quando não for possível esta solução, poderão ficar livres do eventual risco de choques resultantes, principalmente da 
passagem de veículos e máquinas, e não causar interferências no uso normal dos terrenos atravessados. 
 
Os tubos deverão ser sempre manuseados utilizando-se cintas não abrasivas ou abraçadeiras reforçadas, feitas de lona, couro, 
nylon ou outro material equivalente, com largura não inferior a 20 centímetros. 
 
Não será permitido, para o içamento de tubos revestidos, o uso de pinças, barras de aprisionamento não revestidas, 
braçadeiras de corrente, braçadeiras de corda, cintas com rebites aparentes, cabos de aço, ganchos de tubos sem adequada 
curvatura para encaixes, bem como quaisquer outros dispositivos que possam causar danos à superfície. 
 
Os tubos poderão ser elevados com auxílio de guindastes, os quais poderão contar com equipamentos adequados para 
distribuir uniformemente os esforços no tubo. 
Antes de iniciar os serviços de escavação, serão preferencialmente executas sondagens ao longo da vala, para detectar 
eventuais interferências no mesmo. 
 
Deverá preferencialmente se manter nas frentes de serviço equipes de bombeiros e ajudantes com ferramentas e material 
necessários, para reparos a danos causados às ligações prediais de água, água pluviais e outros que porventura existam. 
 
Os veículos destinados ao transporte de tubos e peças poderão ser convenientemente preparados de forma a evitar danos 
aos tubos e peças. 
 
Na fase de distribuição ao longo da vala, os tubos poderão ser depositados no solo com o máximo cuidado; nos trechos em 
que houver rocha ou pedras soltas, os tubos poderão permanecer apoiados sobre areia ou argila. 
 
No recebimento dos tubos, dever-se-á proceder à conferência quanto à qualidade e quantidade recebidas, bem como efetuar 
vistoria com vista a verificar a ocorrência de quaisquer defeitos de fabricação ou avarias de transporte. Será o responsável 
pela carga, transporte e descarga do material estocado no depósito central, necessário à sua produção. 
 
Para isso, serão necessários equipamento e mão de obra adequados a esse serviço. Não será permitido o trânsito de operários 
sobre a tubulação assentada, a menos de condições específicas para cada caso. 
 
A seguir estão descritos os procedimentos para montagem dos diversos tipos de juntas, de acordo com o tipo de tubo. 

 
 

9.1 Tubo de Ferro Fundido  
 

Os tubos deverão seguir a seguinte especificação técnica: 
 

Tubo de ferro fundido dúctil (nodular) conforme com a norma da ABNT NBR 6916, com extremidades bolsa e ponta, fabricados 
a partir de tubo serie K7 ou superior (classe de pressão PN 10, revestimento interno com argamassa de cimento de alto forno 
e externo com pintura betuminosa. O revestimento interno deverá ser conforme com a norma da ABNT NBR 8682. A pintura 
betuminosa deverá ter ótima aderência e não deve escamar e nem ser quebradiça (quando frio), nem pegajosa (quando calor), 
a conexão deve cumprir todas as exigências das normas da ABNT NBR 7675:2005 (incluindo dimensional e furação dos 
flanges) e NBR 7560:1996 e respectivas referências normativas das mesmas. 
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A junta elástica é constituída pelo conjunto formado pela ponta de um tubo, pela bolsa contígua de outro e anel de borracha. 
Para montagem, são observados os seguintes cuidados: 

a) Limpar o alojamento do anel de borracha, e a ponta do tubo a ser conectado. Utilizar escova de aço ou 
raspador, removendo, posteriormente, com auxílio de um pano ou estopa, todo o material estranho. Da 
mesma forma, com o auxílio de estopa, limpar o anel de borracha. Colocar o anel de borracha começando 
pela parte inferior da bolsa e pressionando o anel contra o fundo do alojamento à medida que for sendo 
encaixado. Observar a posição correta do anel, indicada pelos fabricantes, ou seja, qual parte é voltada 
para o fundo da bolsa; 

b) Colocar o anel de borracha em seu alojamento na bolsa do tubo. A face mais larga do anel, onde se 
localizam os furos, deve ficar voltada para o fundo da bolsa do tubo; 

c) Descer o tubo para a vala, locando-o convenientemente; 
d) Lubrificar o anel de borracha a cerca de 10 cm da ponta do tubo, utilizando o lubrificante recomendado pela 

fábrica, ou glicerina ou água de sabão de coco nos pequenos e médios diâmetros, ou ainda, outro 
lubrificante aprovado pela Fiscalização. É vedado o uso de óleo mineral ou graxa; 

e) Centrar convenientemente a ponta e introduzi-la na bolsa até encostá-la no anel, mantendo o alinhamento 
e nivelamento do tubo. Verificar o bom estado do chanfro (ou bisel) na ponta do tubo. Tubos serrados na 
obra são chanfrados para não rasgarem o anel de borracha durante a montagem. Riscar com giz, na ponta 
do tubo, um traço de referência a uma distância da extremidade igual à profundidade da bolsa menos um 
centímetro. Para tubos de diâmetros menores, dispô-los em dois apoios de terra batida ou de cascalho e 
para os diâmetros maiores, manter a tubulação suspensa pelo gancho do guindaste; 

f) Introduzir a ponta até que a sua extremidade fique distanciada de 10mm do fundo da bolsa (empurrar o tubo 
para dentro da bolsa, até que o traço de referência a giz se encontre com o espelho da bolsa), para livre 
dilatação e mobilidade da junta. Nesta operação utilizar alavanca simples para DN 50 a 100, uma talha tipo 
"tirfor" de 1.600 kgf para DN 150 a 300, uma talha tipo "tirfor" de 3.500 kgf para DN 350 a 600, duas talhas 
tipo "tirfor" de 3.500 kgf cada para DN 700 a 1.200; 

 
Após o encaixe da ponta do tubo, verificar se o anel de borracha permaneceu no seu alojamento e escorar o tubo com material 
de reaterro. 

 
9.2 Tubo de PVC com Junta Elástica Integrada 
 
 

Os tubos deverão seguir a seguinte especificação técnica: 
● Tubo de Poli (cloreto de vinila) (PVC) DN 250, com tensão circunferencial admissível de Sigma 12MPa (PVC 

12), com diâmetros externos equivalentes aos dos tubos de ferro Fundido (DEFOFO); pressão máxima de 
serviço de 1 MPa; extremidades com ponta e bolsa tipo junta Elástica, com anel integrado á bolsa; Cor azul, 
material não reciclado; Deverá constar no tubo o número do lote e data de fabricação;  Para adutoras e redes 
de distribuição em sistemas enterrados de abastecimento de água com pressão de serviço (incluindo 
sobrepressões provenientes de variações dinâmicas ,inclusive o golpe de aríete de 1,0Mpa. 1,25Mpa ou 
1,60Mpa , à temperatura de 25° C. Conforme Norma NBR 7665:2007 - Barra 6 metros. 

 
Para a montagem de PVC JEI, após o perfeito acerto da vala, locar o tubo horizontal e verticalmente, observar os seguintes 
cuidados: 

a) Limpar cuidadosamente com estopa o interior da bolsa e o exterior da ponta; 
b) Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa; 
c) Aplicar o lubrificante recomendado pela fábrica, glicerina, água de sabão de coco, ou outro aprovado pela 

Fiscalização, no anel de borracha e na superfície externa da ponta. Não usar óleo mineral ou graxa; 
 

O manuseio da tubulação deverá ser realizada conforme recomendações do fabricante. 
 
 

9.3 Tubo de PEAD 
 

Essa tubulação será assentada preferencialmente com as juntas soldadas, admitindo-se conexões mecânicas, flangeadas ou 
por pressão só na eventualidade. A solda Preconizada é a Termoplástica de Fusão, com máquinas especiais para soldagem 
“topo a topo”. 

Para o trabalho com este material proceder da seguinte maneira: 
a) Abrir vala sempre 10,00 m a frente da linha a ser instalada, facilitando o seu desvio de eventuais obstáculos. 
b) Fazer soldas, preferencialmente fora da vala. 
c) Facear regularmente as superfícies a serem soldadas. 
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d) Limpar as superfícies com solventes indicados pelo fabricante. 
e) Aquecer as superfícies com emprego da máquina de solda e pressioná-la entre si. 
f) Cuidar ao movimentar o tubo para colocá-lo na vala, para não o curvar acima de sua curvatura admissível 

(raio mínimo igual a 30 vezes o diâmetro). 
g) Assentar o tubo de forma sinuosa, em dias quentes, e apenas recobri-lo com uma camada de 20 cm de terra, 

porém sem compactar, para que o tubo tenha tempo para relaxamento das tensões advindas das 
deformações térmicas, o que demora de 12 a 24 horas. Somente após este intervalo de tempo proceder o 
reaterro e a compactação. 

 
Tubos PEAD serão fornecidos em comprimentos de até 100 m para diâmetros até 125 mm e barras de 6 ou 12 m para 
diâmetros maiores, fabricados conforme NBR 15561:2007 (ou norma vigente que venha a substituí-la), com matéria prima 
virgem (não reciclada). O fornecedor de tubos de polietileno deverá estar qualificado junto à Associação Brasileira de Tubos 
Poliolefínicos e Sistemas – ABPE como fabricante do item em questão, de acordo com as normas da ABNT. Junção pelo 
processo de termo fusão ou eletrofusão, ou quando indicado no projeto por junta flangeada através da utilização de máquina 
CNC. 
 
Para sua montagem, obedecer aos seguintes princípios: 

a) Valas prontas devidamente alinhadas, secas e escoradas, os tubos são baixados a vala sendo 
perfeitamente locados horizontal e verticalmente: Com os acessórios necessários ao processo escolhido 
(termofusão ou eletrofusão); 

b) Verificação da qualidade dos acessórios para a termofusão e da fonte para a eletrofusão; 
c) Verificação da perfeita execução da junta; 
d) Ancorar a tubulação com aterro. 

 
 

9.4 Instalação de Válvulas, Ventosas e Drenos 
 

As válvulas de manobra utilizadas para bloqueio, bem como as válvulas de fecho, ventosas, redutoras, retenção e hidrantes 
quando de ferro fundido ou acho, ou outro material qualificado pelo contratante, devem ser conectadas à tubulação através de 
conexão colarinho/flange, também conhecida por adaptador para flange. 
 
As válvulas e hidrantes deverão ser instalados em caixas de alvenaria ou concreto, conforme padrão da concessionária. 
 
As ligações de válvulas, ventosas ou drenos nessas caixas devem ser feitas tendo as válvulas adequadamente ancoradas 
para evitar transmitir o esforço da sua abertura e fechamento a tubulação. A ancoragem pode ser feita providenciando-se um 
berço de concreto adequado. A área do tubo a ser envolvida pela parede da caixa deve ser protegida com uma manta de 
borracha de 2 a 3 mm de espessura de forma a evitar que a movimentação ou expansão do tubo provoque danos ao mesmo. 
 
A instalação de Drenos e Ventosas deve ser feita utilizando-se “tês” de redução com saída flangeada. 

 
10 RECOMPOSIÇÕES 

 
10.1 Pavimentação Asfáltica 

 
A pavimentação asfáltica compreende preparo e regularização da superfície, homogeneização, fresagem, umidecimento e 
compactação da sub-base em brita graduada, imprimação ligante, capa de concreto asfáltico, usinado a quente, com 
espessura mínima de 6 (seis) centímetros; Considerar peso específico do asfalto 2.400Kg/m³. 
 
Deverá considerar todo o fornecimento de todo material e equipamentos para a completa execução do serviço.  
 
10.2 Pavimentação a Paralelepípedo e Blocos Intertravados 

 
A pavimentação em paralelepípedo ou blokret seguirá as premissas abaixo: 
 
O subleito será drenado e bem apiloado, de modo a constituir superfície firme e de resistência uniforme. O apiloamento será, 
preferencialmente, feito com soquetes de cerca de 10 Kg ou mecanicamente. 
 
Nos pontos em que o terreno se apresentar muito mole, será necessário proceder-se a sua remoção até uma profundidade 
conveniente, substituindo por material muito resistente. 
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A sub-base será formada por uma camada de areia com 3 (três) a 5 (cinco) cm de espessura. 
 
As juntas dos paralelepípedos e blokret poderão ser tomados com pedrisco e alcatrão. A junta do blokret poderá ser também 
em argamassa no traço 1:3 dependendo da junta já existente no trecho. 

 
10.3 Guias e Sarjetas 

 
As guias danificadas poderão ser removidas e substituídas por novas, e as sarjetas que tenham sido removidas ou danificadas 
poderão ser reconstituídas em concreto simples com consumo mínimo de 250 Kg/m3, e terão as dimensões de 12 cm junto a 
guia, 15 cm na face oposta e 40 cm de largura. 
 
As guias poderão ser assentadas rigorosamente no greide projetado e poderão ser rejuntadas com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3 e as juntas poderão ser alisadas com vergalhão de 3/8". 

 
10.4 Passeio 

 
O terreno para execução do passeio será preferencialmente regularizado e compactado para concretagem do piso. O terreno 
ou sub-base deverá ser compactado por meio de sapo mecânico. 
 
Poderão ser repostos com as mesmas características dos removidos, obedecendo os seguintes mínimos: acabamento comum 
de concreto magro sobre lastro de pedra britada com 8 cm de espessura, coberta com camada cimentada de 1,5 cm de 
espessura e recoberta com capa de concreto simples com consumo mínimo de 210 Kg de cimento/m3, com a espessura 
mínima de 6 cm. 

 
11 DIÁRIO DE OBRA 

Deverá ser fornecido pela Contratada, um Diário de Obra, com 2 (duas) vias, o qual deverá ser mantido no escritório da obra, 
desde a data de início dos serviços até a entrega final. Será o documento hábil para comprovação, registro e avaliação de 
todos os fatos e assuntos relacionados à execução dos serviços, onde tanto a Contratada quanto a Fiscalização deverão lançar 
e anotar tudo o que julgarem conveniente para a comprovação real do andamento das obras e execução dos termos da 
Contratada, sendo visado diariamente por representantes credenciados de ambas as partes. Nele deverão ser feitas pela 
Fiscalização, as anotações, comunicações e reclamações à Contratada, a fim de que esta não possa em qualquer tempo ou 
ocasião, alegar ignorância ou justificar erros e/ou atrasos nos serviços sob sua responsabilidade; 
 
Caberá à Contratada em todas as anotações, comunicações ou reclamações da Fiscalização, dar ciência no diário de obra e 
manter um relatório fotográfico atualizado. 

 
12 CRONOGRAMA PRELIMINAR 

Em cumprimento ao prazo de vigência do contrato, o cronograma físico de desembolso máximo estimado obedecerá, 
preliminarmente, ao disposto no Quadro abaixo. O cronograma somente será consolidado com a finalização do Plano de 
Trabalho. 
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Quadro 4: cronograma físico preliminar 

 

 
 
13 PLANO DE TRABALHO 

   
O Plano de Trabalho consistirá na formalização do planejamento contemplando todas as atividades relativas aos projetos de 
engenharia e a execução das obras, de forma que norteará a condução dos trabalhos do início ao fim. Será precedido de uma 
reunião, a se realizar logo após a assinatura do Contrato, da qual participarão a equipe técnica do SAMAE e a Contratada. 
Nessa reunião serão consolidados os termos do TR e sua conciliação com a proposta vencedora e definidos detalhes sobre a 
condução dos projetos e execução das obras, tais como:  

 
• Esclarecimento de possíveis dúvidas e eventuais complementações de assuntos de interesse, que não 

tenham ficado suficientemente explícitos neste Termo de Referência e na proposta da Contratada;  
• Confirmação dos componentes da equipe da contratada e das respectivas funções;  
• Apresentação da equipe de acompanhamento e fiscalização do SAMAE;  
• Procedimentos para o fornecimento de dados do SAMAE;  
• Formas de comunicação entre a Contratada e a Contratante;  
• Procedimentos de avaliação periódica e outras questões relativas ao bom andamento dos trabalhos;  
• Agendamento das reuniões sistemáticas de acompanhamento e outros eventos relacionados ao 

desenvolvimento do Estudo;  
• Consolidação do cronograma.  

 
O Plano de Trabalho deverá necessariamente refletir o consenso sobre essas questões entre a Contratada e a Contratante. 
Sua apresentação na forma de Plano de Trabalho será feita em um relatório específico, uma vez aprovado pelo SAMAE. 

 
Sempre que, durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudanças significativas de rumo em relação ao 
planejamento inicial, o Plano de Trabalho deverá ser revisado, formalmente reapresentado e aprovado. 
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O plano de trabalho deverá ser entregue ao Samae em até 15 (quinze) dias após a assinatura da ordem de serviço.  
 
 

14 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

   
Visando atender as exigências ambientais da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, à 
empresa vencedora do processo licitatório será requisitado que informe o respectivo Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos da obra e ao findá-la, a emissão do relatório de destinação dos resíduos da construção civil gerados. 

 
15 FRENTES DE TRABALHO 

Deverão ser asseguradas frentes de trabalho suficientes para garantia dos prazos de execução das obras, sendo que a 
quantidade mínima deverá atender a tabela abaixo:  

 
Tabela 4 - Quantidade mínima de frentes de trabalho. 

SISTEMA FRENTES DE TRABALHO 

Sistema do Reservatório - R6 1 

Sistema do Reservatório R4 1 

Ampliação do Sistema Boa Vista 1 

 
O SAMAE poderá solicitar, em qualquer momento, que sejam disponibilizadas novas frentes de trabalho para o cumprimento 
dos prazos contratuais. 

 
A composição mínima de cada frente de trabalho está disposta na tabela abaixo:  

 
Tabela 5 - Composição mínima da frente de trabalho. 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Retroescavadeira/Escavadeira hidráulica 01 

Caminhão basculante 01 

Compactador mecânico tipo sapo 01 

Disco e cortador de asfalto ou concreto 01 

Minicarregadeira com vassoura mecânica 01 

*Mão de obra para operacionalização (01 
encanador – 02 auxiliares e 01 soldador 
de PEAD qualificado por instituição 
competente) 

01 

  

*Para as tubulações de PEAD deverá ser previsto um soldador qualificado para execução das soldas (fusão). 
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16 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
Prazo para término 
 
O prazo máximo para término da obra será de 330 (trezentos e trinta) dias corridos. 
 
O cronograma deverá ser consolidado juntamente com o plano de trabalho e em consonância às diretrizes que serão 
repassadas à Contratada.  Este cronograma detalhado deverá ser aprovado pela fiscalização do SAMAE de Jaraguá do Sul e 
deverá ser seguido até a conclusão da obra. 
 
O cronograma detalhado elaborado pela Contratada deverá conter a data para início das atividades relatadas neste termo de 
referência. 
 
Início de obra: Os serviços serão iniciados somente após autorização do Assessor de Apoio Técnico, que poderá ocorrer em 
até 30 dias após assinatura do contrato. O prazo de execução será de 330 dias corridos após o recebimento da autorização. 
 
17 CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS 

A Proponente vencedora da licitação, após a assinatura do contrato, poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor 
global do contrato, excetuando-se a implantação de rede de abastecimento de água definida como parcela de maior relevância 
do objeto licitado. 
 
Condições de pagamento: O pagamento será efetuado no mês subsequente à prestação dos serviços, e para tanto deverá ter 
a medição do mês em referência, entregue e certificada, bem como a nota fiscal emitida e recebida como condições essenciais 
para validação do pagamento, obedecendo a seguinte ordem lógica: 
Relatório de medição mensal aprovado pelo SAMAE, assim como pelo representante da contratada, sob pena de aplicação 
das penalidades por descumprimento do contrato, e retenção do pagamento, até o 1.º dia útil do mês subsequente ao mês da 
medição mensal ao qual o relatório de medição faz referência. 
 
As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços efetivamente realizados e serão feitas pela fiscalização do 
SAMAE ou quem este indicar contratada para esta finalidade, devidamente acompanhada por um representante da Contratada. 

As  medições  mensais  realizadas  deverão  ser  entregues  até  o  1.º  (primeiro)  dia  útil  do  mês corrente. Medições 
entregues após, serão computadas somente no mês seguinte. 

O  prazo  para  certificação  será  de  até  5  (cinco)  dias  após  a  entrega  do  relatório  de  medição mensal. 

Após  entrega  e  aprovação  formal  do  relatório  de  medição  mensal,  o  prestador  de  serviços deverá emitir a Nota Fiscal 
e entregá-la ao SAMAE que terá até 5 (cinco dias) para certificação da mesma. 

Serão computados somente os serviços efetivamente realizados e formalmente entregues (consta no  relatório de  medição  
mensal), não  sendo  computados  materiais  em  trânsito  ou  dispostos  na obra sem a efetiva execução. 

O  pagamento  será  efetuado  até  10  (dez)  dias  após  a  entrega  da  Nota  Fiscal  certificada  (assim como  o  relatório  de  
medição  mensal),  desde  de  que  o  agente  financeiro  (BNDES)  tenha disponibilizado os recursos para tal finalidade. 
 
 
18 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

Deverá(ão) ser designado engenheiro(s) para responder tecnicamente pela execução do referido contrato, com a respectiva 
apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme habilitações do CREA. 
 
A CONTRATADA se responsabilizará por danos ou morte de quaisquer pessoas ou danos as propriedades públicas e privadas, 
por ela causados.  
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Após a conclusão de todas as fases da obra a CONTRATADA deverá promover a desmobilização mantendo a perfeita limpeza 
da mesma e ao entorno, não serão admitidos sobras de materiais tais como: pedaços de aço, formas e cimbramentos 
remanescentes. Deverá ser removido todo o entulho do canteiro e ser retirado do local da obra. 
Ficará por conta da CONTRATADA fornecer todo material, mão de obra e equipamento de acordo com as Normas Técnicas 
da ABNT. Os serviços executados ou os materiais fornecidos, que não atenderem as exigências especificadas, deverão ser 
removidos, substituídos ou reparados, segundo instruções da FISCALIZAÇÃO e da maneira que esta determinar, e as 
despesas decorrentes destas substituições correrão por conta da CONTRATADA. 
 
Caberá a CONTRATADA, a concreta aplicação da legislação em vigor relativa à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 
 
A Contratada, se houver, deverá manter junto à Fiscalização do Samae a “Relação de Empregados da Obra/Serviço” 
atualizada.  
 
Esta relação deverá conter dados sobre seus empregados, tais como: nome, cargo/função, número da carteira profissional e 
horário da jornada de trabalho. O Samae poderá a qualquer momento solicitar a apresentação de outros documentos, inclusive 
carteira profissional, tanto de empregados da Contratada, como da Subcontratada, para verificar o cumprimento da legislação 
sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a existência de vínculo empregatício. 
 
Sempre que circunstâncias posteriores à assinatura do contrato vierem a impor, ou mesmo aconselhar modificações do projeto 
que resultem em alteração ou impedimento no cumprimento das Especificações Técnicas, a CONTRATADA deverá comunicar 
imediatamente à FISCALIZAÇÃO sua intenção de modificação das condições iniciais.  
 
A comunicação deve ser acompanhada de minuciosa justificativa da atitude a ser tomada, assim como de sugestões sobre as 
modificações a efetuar. Caso a modificação do projeto, por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, venha a impedir o 
prosseguimento da obra ou o cumprimento das Especificações Técnicas, esta deverá comunicar por escrito a FISCALIZAÇÃO 
sobre a suspensão dos serviços, indicando as medidas necessárias à retomada dos trabalhos e o tempo necessário para 
implantação das mesmas. 
 
Para a segurança do trabalhador e munícipe e o controle ambiental da obra, atenção especial deverá ser dada à sinalização, 
abrangendo três tipos: de advertência, de proteção ou balizamento e de identificação. 
 
Toda a sinalização utilizada no local deverá sofrer manutenção permanente, especialmente quanto à limpeza e conservação 
da face sinalizada. A CONTRATADA deverá manter a sinalização até o final da obra. 
 
A CONTRATADA será inteiramente responsável por quaisquer danos a viaturas particulares ou acidentes que envolvam 
pessoas, empregados ou não nas obras. As máquinas estarão equipadas com sinal sonoro de advertência quando em marcha 
ré. 
 
A CONTRATADA deverá controlar a poeira durante a estiagem através da aspersão de água nos acessos dentro da área do 
projeto.  
 
As cargas de material terroso devem ser transportadas com coberturas de lona. 
 
Caberá à Contratada a elaboração de Planejamento de Execução e Gestão de Obra - PEGO. Esse documento deverá ser 
apresentado, na fase de habilitação técnica da concorrência pública e posteriormente, à Equipe de Fiscalização do SAMAE 
DE JARAGUÁ DO SUL para análise, parecer e aprovação até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviços. 
 
Neste documento, deverão estar detalhadas todas as práticas, os recursos e a seqüência de atividades relativas à execução, 
ao controle e garantia da qualidade da obra. 
 
Este planejamento constitui-se no estudo minucioso da obra, elaboração de um plano de execução, com a alocação de 
recursos humanos, materiais e equipamentos para o atendimento das metas estabelecidas no cronograma da obra. 
 
Dentro desse planejamento deverão ficar claramente definidos os tipos, as qualidades e a disponibilidade dos equipamentos, 
bem como a descrição, quantidade e disponibilidade da equipe técnica e de profissionais envolvidos na execução das obras. 
 
Deverão ser também, detalhadas todas as instalações e os recursos a serem mobilizados no canteiro de obras, assim como 
as disponibilizadas em outras instalações da Contratada, indicando os responsáveis por cada tipo de serviço, que estão 
relacionados diretamente com a obra ou fazem parte da administração. 
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Deverão ser explicitados os meios e processos de controle da obra, dentro das normas técnicas vigentes, para verificar a 
conformidade dos resultados intermediários e finais, que afetam diretamente a qualidade final da obra. 
 
Para a segurança do trabalhador e munícipe e o controle ambiental da obra, atenção especial deverá ser dada à sinalização, 
abrangendo três tipos: de advertência, de proteção e de identificação. 
 
Os equipamentos e materiais armazenados no canteiro de obras, em local indicado pelo SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, em 
volume compatível com o local, devem ser protegidos por tapumes contínuos, a fim de evitar que se espalhem. 
 
As áreas atingidas pelas obras ou serviços devem ser mantidas sempre limpas, com a remoção dos resíduos de construção e 
sua destinação final adequada. 
 
Quanto à carga e descarga, empregar métodos e equipamentos adequados, observando os horários e os locais adequados 
para depósito de materiais. 
 
Quanto à circulação de pedestres, manter área isolada utilizando placas contínuas e sinalização específica de advertência 
sobre riscos de acidentes. 
 
Toda a sinalização utilizada nos locais deverá sofrer manutenção permanente, especialmente quanto à limpeza e conservação 
da face sinalizada. A Contratada deverá manter a sinalização até o final da obra. 
 
As quantidades para formação dos preços deverão ser extraídas da Planilha de Orçamento fornecidas pelo SAMAE DE 
JARAGUÁ DO SUL. Caso a proponente julgue insuficientes os elementos fornecidos, deverá entrar em contato com a 
Comissão Especial de Licitação, nomeada pelo Diretor Presidente do SAMAE, por escrito dentro do prazo legal informando 
quais itens julgar insuficientes. 
 
Fornecer ao SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL programação quinzenal atualizada das obras de acordo com planejamento 
aprovado. 
 
Deverão ser realizadas reuniões quinzenais com o SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL para discussão do andamento da obra. 
 
É de total responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos e ferramentas necessários à boa 
execução dos serviços discriminadas neste Termo de Referência, além dos funcionários que deverão operá-los. 
 
A mobilização, desmobilização, montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, máquinas e materiais deverão estar 
incluso no preço dos serviços. 
 
Sendo necessários outros materiais e/ou equipamentos imprescindíveis para realização das atividades a contratada deverá 
prontamente providenciá-los sem ônus à contratante. 
 
Caso algum equipamento apresente defeito de funcionamento, a contratada deverá providenciar conserto ou disponibilizar 
equipamento para substituição, sem ocasionar atrasos no cronograma de serviços. 
 
 
19 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

19.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

a) Certidão  de  Registro  e  Regularidade  da  Proponente  ou  Inscrição  no  Conselho  Regional  de Engenharia e 
Agronomia CREA, identificando o(s) responsável(eis) técnico(s), o(s) qual(is) deverá(ão) ser obrigatoriamente  o(s) 
mesmo(s) profissional(is) a  que  se refere ao item 19.2.  Sendo a  proponente  de  outra  região,  o  visto  no  
respectivo  Conselho  será  exigido, previamente, a celebração do contrato. 
 

b) Comprovação de Capacidade Técnico-operacional: A comprovação da capacidade técnico-operacional dar-se-á 
através de atestado(s)  fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, d, comprovando que a 
Proponente já executou objeto equivalente ao licitado, nos  termos do artigo 30 da Lei 8.666/93, correspondente até 
50% (cinquenta por cento) da quantidade total prevista na planilha orçamentária, do item de maior relevância,em 
metros, conforme abaixo, ou seja, que atenda a quantidade descrita  a seguir: 
 



 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

  

    Concorrência no 040/2019 
Página 57 

 
Rua: Erwino Menegotti, 478 – Água Verde – Jaraguá do Sul/SC 

89254-000 – Telefone: (47) 2106-9100 – E-mail: compras@samaejs.com.br 

 

c) Execução de assentamento de tubos e conexões em PVC DN 150 mm ou superior na extensão total de 2.000m. 
 

d) Execução de  assentamento de tubos e conexões em PEAD, DN 150 mm ou superior na extensão total de 
1.000 metros.  
 

e) Execução de estação elevatória de água tratada com vazão de 10l/s ou superior. 
  

f)   Atestado de Visita Técnica, a ser fornecido pelo Samae, atestando que a proponente tomou conhecimento do local 
e das condições onde será executado o objeto desta licitação. A visita técnica não é obrigatória, todavia, recomendada 
pelo Samae. Neste caso, as proponentes que não manifestarem tal interesse, deverão apresentar DECLARAÇÃO DE 
CONHECIMENTO DO LOCAL (Anexo XIII), c, consignando que tem conhecimento do local onde serão prestados os 
serviços. 
 
OBS.: A Empresa Proponente que tiver interesse em realizar a visita técnica deverá agendar a mesma junto ao 
Assessor de Apoio Técnico do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul – Samae, 
Engenheiro Luan Freisleben, no telefone (47) 2106-9144. 
 
  
Os atestados poderão ser apresentados da seguinte forma: 
a) Um atestado para cada item exigido; 
b) Atestado que contenha um ou mais itens exigidos. 
  

g)  Atestado de Visita Técnica, a ser fornecido pelo Samae, atestando que a proponente tomou conhecimento do local 
e das condições onde será executado o objeto desta licitação. A visita técnica não é obrigatória, todavia, recomendada 
pelo Samae. Neste caso, as proponentes que não manifestarem tal interesse, deverão apresentar DECLARAÇÃO 
DE CONHECIMENTO DO LOCAL (Anexo XIII), c, consignando que tem conhecimento do local onde serão prestados 
os serviços. 

g.1) A Empresa Proponente que tiver interesse em realizar a visita técnica deverá agendar a mesma junto ao Assessor 
de Apoio Técnico do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul – Samae, Engenheiro Luan 
Freisleben, no telefone (47) 2106-9144.  

 
19.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 
a) A contratada deverá comprovar possuir em seu quadro permanente equipe técnica mínima necessária para execução 

dos serviços, composta pelo profissional listado abaixo, o qual deverá oficializar a responsabilidade técnica pela 
execução dos serviços por meio de registro de ART. 

CARGO QTDE. 

Engenheiro Civil ou Sanitarista 01 

 
b) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de: 

 
● cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante ou;  
● contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio ou;  
● contrato de trabalho devidamente registrado no CREA ou CAU da região competente, em que conste o profissional 

como responsável técnico ou;  
● declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 

declaração de anuência do profissional.  
 
c) A comprovação da capacidade técnico-profissional far-se-á mediante comprovação de que a proponente possui 

em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitação, profissional de nível superior com atribuição 
profissional inerente ao objeto licitado, detentor de Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico –CAT, registrado/emitido pelo CREA, por execução ou 
supervisão de obra. 
 

● Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional: Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, emitida(s) 
e registrada(s) no CREA, de assentamento de tubos e conexões em PVC ou  PVC DEFºFº. 
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● Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional: Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, emitida(s) 
e registrada(s) no CREA, assentamento de tubos e conexões em PEAD. 

● Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional: Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, emitida(s) 
e registrada(s) no CREA, de execução de estação elevatória de água tratada. 

 
OBS.: O somatório de atestados não comprova efetivamente que a empresa é capaz de executar uma obra do escopo 

do objeto desta licitação. Especialmente se tratamentode obras de saneamento básico com diversas frentes de 
trabalho simultâneas. Desta forma preservando a segurança da autarquia quanto à exequibilidade da obra e do 
cronograma estabelecido, é vedado o somatório de atestados para comprovação de capacidade técnica. 

 
EQUIPAMENTOS 

 
 

20 GARANTIA  

Prazo mínimo de garantia da obra deve ser de 05 anos. 
 

 
21 ANEXOS 

I - Peças Gráficas; 
II - Planilha Orçamentária; 
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ANEXO IX  

MODELO DA PLANILHA  
 
 
 
 
 
 
 

 Estes Anexos estarão disponíveis na Internet no endereço www.samae.js.com.br 
juntamente com o Edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

  

    Concorrência no 040/2019 
Página 60 

 
Rua: Erwino Menegotti, 478 – Água Verde – Jaraguá do Sul/SC 

89254-000 – Telefone: (47) 2106-9100 – E-mail: compras@samaejs.com.br 

 

 
 
 
 
 

ANEXO X 
CONCORRÊNCIA NO 019/2019 

 
PROJETOS 

 
 
 

 Estes Anexos estarão disponíveis na Internet no endereço www.samae.js.com.br 
juntamente com o Edital. 
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ANEXO XI 

CONCORRÊNCIA NO 040/2019 
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XII 
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CONCORRÊNCIA NO 040/2019 
 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

ATESTAMOS, para os fins previstos na Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia Nº 040/2019, que esta  Proponente 
tomou conhecimento dos locais e de todas as condições onde serão realizadas as obras/serviços, estando de acordo com o 
Edital e seus Anexos. 
 
 
 

________________ (SC), _____ de ___________  de  2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Identificação, carimbo da empresa proponente e assinatura do Representante Legal e/ou 
Responsável Técnico da empresa. 
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ANEXO XIII 

CONCORRÊNCIA NO 040/2019 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL 

 
 
 
 

 
DECLARAMOS, para os fins previstos na Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia Nº 019/2019, que esta 
Proponente tomou conhecimento de todas as condições e dos locais onde serão realizadas as obras/ serviços, estando 
totalmente de acordo com o Edital e seus Anexos. 
 
 
 
 
 

________________ (SC), _____ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 

 
Identificação, carimbo da empresa proponente e assinatura do Representante Legal e/ou 

Responsável Técnico da empresa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  XIV 
CONCORRÊNCIA 040/2019 

 



 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

  

    Concorrência no 040/2019 
Página 64 

 
Rua: Erwino Menegotti, 478 – Água Verde – Jaraguá do Sul/SC 

89254-000 – Telefone: (47) 2106-9100 – E-mail: compras@samaejs.com.br 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  

 

NOME DA EMPRESA: ____________________________________________________________ 
CNPJ: _________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________________________________________ 
 

Apresentamos nossa proposta para a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
E CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC, 
CONTEMPLANDO INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R-6, R-4 E BOA VISTA, COM FORNECIMENTO 
TOTAL DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NOVOS, PRODUZIDOS NO PAÍS E CREDENCIADOS NO 
BNDES, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS/QUANTITATIVAS E MINUTA DE CONTRATO QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL, 

conforme abaixo: 

Item Objeto Valor Total do 
Material/Equipamentos 

Valor Total de Mão- 
de-Obra 

Valor Global da 
proposta 

01 Execução de obra de ampliação do sistema de 
abastecimento de água e controle e redução de 
perdas de adutora de água potável no município de 
jaraguá do sul-sc, contemplando intervenções no 
sistema de distribuição R-6, R-4 e boa vista, com 
fornecimento total de material, mão de obra e 
equipamentos novos, produzidos no país e 
credenciados no BNDES, em conformidade com o 
projeto executivo, termo de referência, planilhas 
orçamentárias/quantitativas e minuta de contrato 
que são partes integrantes deste edital. 

 
R$ 

 
R$  

 
R$ 

 
Valor total por extenso: (_________________________________________________________________). 
 
A proponente deverá apresentar a composição do BDI de sua proposta (BDI aberto) para análise da Comissão Permanente de 
Licitação. 
Declaramos expressamente que: 
- Os preços fixados são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas da obra, compreendendo todas as 
despesas concernentes à execução da obra com fornecimento de material e de mão de obra, encargos sociais, canteiro de obras, ferramentas, 
equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade, tributos e tudo mais necessário à 
perfeita e cabal execução da obra e dos serviços; 
 
–Cumpriremos os dispositivos legais referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, estabelecidos na Portaria nº 3.217/79 do 
Ministério do Trabalho. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: (conforme item 7.1. alínea “f” do edital). 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO: (conforme item 13.1. do edital) 
 
PAGAMENTO: (Conforme item 12.1 do edital). 

________________ (SC), _____ de ___________  de  2019. 
 

NOME E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 

+ RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA COM IDENTIFICAÇÃO NOME E REGISTRO 
CREA  

 
Obs.: Anexar Planilha Orçamentária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XV 
  



 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

  

    Concorrência no 040/2019 
Página 65 

 
Rua: Erwino Menegotti, 478 – Água Verde – Jaraguá do Sul/SC 

89254-000 – Telefone: (47) 2106-9100 – E-mail: compras@samaejs.com.br 

 

  
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7983/2013 

  

  
  
  
_________________, inscrita no CNPJ N°_________________, sediada na (Rua, Bairro, Cidade, Estado), por intermédio de 
seu representante legal, o(a) Sr(a_________________, portador(a) da Carteira de Identidade n°_________________ e do 
CPF n°_________________, DECLARA que cumpre as regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da 
obra de que trata a Concorrência para Obras e Serviços e Engenharia nº 040/2019,  estabelecidos no Decreto nº 7.983, de 
08 de abril de 2013. 
  
Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento dos preços  máximos estabelecidos nas normas de regência  de 
contratações públicas federais pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e , após o devido processo 
legal,  gerar a aplicação das seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição  Federal; ou condenação dos agentes  responsáveis e da 
empresa contratada  ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço 
na execução  do contrato. 
  
 
 
 
 

________________ (SC), _____ de ___________  de  2019. 
 
 
  
  
  
  
  

________________________________________________ 
Identificação, carimbo da empresa proponente e assinatura do Representante Legal e/ou 

Responsável Técnico da empresa. 
 

 


