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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO 082/2019 
 

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 19/08/2019 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 DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO,  FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
02 (DOIS) RESERVATÓRIOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, EM AÇO VITRIFICADO COM 
CAPACIDADE NOMINAL DE 5.000 M³ CADA, COM BASE DE CONCRETO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E 
EQUIPAMENTOS NOVOS, EM CONFORMIDADE COM O 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 19/08/2019. A 
abertura dos envelopes ocorrerá às 14 horas do dia 19/08/2019. 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) 
RESERVATÓRIOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, EM AÇO VITRIFICADO COM CAPACIDADE 
NOMINAL DE 5.000 M³ CADA, COM BASE DE CONCRETO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NOVOS, EM 
CONFORMIDADE COM O 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, a saber: 
 

Classif. Funcional 
Programática 

Projeto/Atividade 
Descrição da Natureza 

da Despesa 
Dotação 

Orçamentária 
Recursos 

25.003.17.512.1400.3420 
Ampliação e adequação – 

ETE Água Verde 
4.4.90 54 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. 

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. 
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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 082/2019 
 
b) Envelope no 02 - Proposta de Preço  
    PROPONENTE: 
    CONCORRÊNCIA para Obras e Serviços de Engenharia nº 082/2019 

 
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). 

 
 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 
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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) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da proponente. 
 
a.1) Se a Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial condicionar a validade da mesma a 
apresentação de demais Certidões de registros, conforme é o caso das Certidões emitidas pelo Poder 
Judiciário de Santa Catarina, ambas as Certidões deverão ser apresentadas conjuntamente para possuírem 
validade. 

 
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 24.13 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  
                                                                Ativo Total 
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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 e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 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 a 40% (quarenta por cento) 
da quantidade total prevista na planilha orçamentária, do item de maior relevância, em metros cúbicos, conforme 
abaixo, ou seja, que atenda a quantidade descrita  a seguir: 
 

❖ Fornecimento, execução e implantação/montagem de reservatório de aço vitrificado parafusado, para água, com 
capacidade equivalente ou superior a 2.000m³; 
 

❖ Elaboração de projeto executivo mecânico de reservatório de aço vitrificado parafusado, para água, com capacidade 
equivalente ou superior a 2.000 m³. 

 

❖ Execução de base/fundação de concreto armado para reservatório de aço vitrificado parafusado com capacidade 
equivalente ou superior a 100 m³ . 

 
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 ou CAU, por execução ou supervisão da obra citada na alínea anterior, sem a exigência de quantidades 
mínimas, a seguir descrita: 
 

● Implantação/montagem de tanque de aço vitrificado parafusado, para tratamento de efluentes. 
 

● Elaboração de projeto executivo mecânico de tanque de aço vitrificado parafusado, para tratamento 
de efluentes. 
 

● Execução de base/fundação de concreto armado para tanque de aço vitrificado parafusado. 
 

 c.1) O vínculo profissional com a proponente deverá ser comprovado através da Certidão de Pessoa Jurídica  do 
CREA e /ou CAU  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; 
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● ART ou RRT de cargo e função, devidamente vistada pelo CREA ou CAU;  
● 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, 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 responsável 
Técnico, co-responsável na gerência da obra (indicar o nome e número da inscrição junto ao CREA ou CAU), cujo 
nome deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) relativa a obra objeto da licitação; 
 
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 
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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. 

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 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço; 
 
7.1.2.4. Subscrever o compromisso de elaborar o projeto executivo compreendendo: Projetos (SPDA, estrutural, 
mecânico, hidráulico e de drenagem de fundo), no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados do 
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 
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demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejando 
qualquer alteração contratual sob esta alegação; 
 

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: 

 
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). 

  
b) Prazo de execução: 

  
b.1) O prazo será de 180 (cento e oitenta) 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. Os 20 (vinte) dias 
iniciais serão para elaboração do projeto executivo, sendo que neste mesmo período deverá ser feita a mobilização, 
preparação do terreno e montagem das instalações de acomodação dos trabalhadores no canteiro de obra (serviços 
preliminares). 
 
b.2)  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. 
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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; 
 
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, 
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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.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
administração, ou, 
 
a.2. 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. 

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 /e 
ou CAU de Santa Catarina, no caso de registrada em outra região; 
 
11.7. Deverá fornecer anotação de Responsabilidade Técnica (ART Execução) ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) 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: 
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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; 

 
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). 

 
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; 
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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; 
  
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 180 (cento e oitenta)  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. Sendo que os 20 (vinte) dias iniciais serão para elaboração do projeto executivo, neste mesmo período deverá 
ser feita a mobilização, preparação do terreno e montagem das instalações de acomodação dos trabalhadores no 
canteiro de obra (serviços preliminares). 
  
13.1.2. 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: 
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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; 
 
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 escrito 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, 
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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 no município de Jaraguá do Sul/SC, sendo que os reservatórios com capacidade para 5.000m³ cada 
deverão ser instalados na Rodovia BR 280, Km 66,9 s/n, Bairro Água Verde; 
 
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; 
 
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; 
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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, projetos e planilhas; 
  
18.20. Reembolsar, integralmente, o Samae por eventuais multas aplicadas pela Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, CREA/CAU, 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 
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; 
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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 ou RRT em nome do profissional substituído e o registro de ART ou RRT do substituto, mantendo-se os pré-requisitos 
exigidos para fins de habilitação. 

 

18.37. Em hipótese alguma poderá ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da empresa selecionada 
para a execução da obra, desconhecimentos, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das cláusulas e condições, no seu 
todo ou em partes, deste Termo de Referência, da Especificação Técnica e do Contrato, bem como todo o contido no Projeto 
Básico, nas Normas, Especificações e Métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e nas outras disposições 
citadas ou não neste Termo de Referência e estabelecidas para a execução, fiscalização, faturamento e processamento das 
obras do SAMAE, notadamente no que se refere ou se enquadre na construção, objeto deste instrumento. 

18.38. Dar o andamento conveniente aos serviços, de modo que venham a ser cumpridos rigorosamente dentro dos prazos 
estabelecidos. 

18.39. Cumprir o contrato empregando o material rigorosamente enquadrado nas especificações estabelecidas, correndo às 
suas expensas e sem direito a qualquer indenização de prazo, não só a demolição e consequente reconstituição de qualquer 
obra ou instalação realizada inadequadamente como, ainda, se for o caso, a retirada e consequente substituição do material 
inadequado ou de má qualidade. 

18.40. Aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação, controle, ensaio tecnológico e medição 
adotados pelo SAMAE em todo e qualquer serviço referente a obra. 

18.41. Facilitar ao SAMAE, espontaneamente de todas as formas, o cabal desempenho das suas funções e tarefas e acatar 
de modo imediato, preciso e absoluto, as suas determinações, dentro deste termo de referência, do contrato e, nos casos 
omissos ou imprevistos, dentro das normas da boa técnica, a critério do próprio SAMAE. 

18.42. Ter e colocar à disposição do Samae, todos os meios (de qualquer natureza) necessários e aptos a permitir a rápida e 
eficiente medição, controle do executado e do em execução, a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos 
equipamentos, tudo isso, independentemente das medições realizadas para efeito de faturamento, e ainda, 
independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho, sejam quais forem os horários, as efemérides e as condições 
meteorológicas. 

18.43. Ficam reservados ao SAMAE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso ou 
não previsto no contrato, neste termo de referência, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha 
se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 

18.44. A existência e a atuação da fiscalização pelo SAMAE em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva 
da CONTRATADA no que concerne as obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 
contrato, o termo de referência, as leis ou os regulamentos. 

18.45. O SAMAE poderá exigir de pleno direito, que sejam adotadas, pela CONTRATADA, normas especiais ou suplementares 
de trabalho não previstos neste termo de referência, mas necessários, a seu juízo, à segurança dos serviços e ao bom 
andamento da obra. Essas novas normas ficarão sendo, automaticamente, parte integrante deste termo de referência. 

18.46. Para representá-lo em matéria de ordem técnica e nas relações com o SAMAE, deverá ter a CONTRATADA 
devidamente credenciados, técnicos responsáveis pela obra: a condução geral da obra ficará a cargo de pelo menos, um 
Engenheiro Civil e ou Engenheiro Mecânico, habilitado profissionalmente, com prática comprovada em serviços idênticos aos 
contemplados nas especificações. 

18.47. Deverão aqueles profissionais ser auxiliados por um ou mais mestres gerais que na sua ausência eventual, os 
representarão. 

18.48. No local da obra deve haver um responsável legal por ela, e na sua ausência, um seu preposto, com plenos poderes 
para representar a CONTRATADA junto ao SAMAE. A indicação desse preposto, deverá ser previamente aprovada pelo 
SAMAE.  

18.49. É obrigatória a presença real e constante no canteiro de obras, do mestre geral, durante todas as horas de 
atividades (diurnas, noturnas ou intermediárias) e durante toda a execução da obra, seja qual for o estado e desde que 
necessário, a critério do SAMAE do engenheiro responsável e condutor da obra. 

18.50. Todas as ordens dadas pelo SAMAE ao engenheiro responsável e condutor da obra serão consideradas como se 
fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido 
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engenheiro, ou ainda, omissão de responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo 
sido da CONTRATADA. 

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

18.52. A CONTRATADA é obrigada a afastar sumária ou imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho, todo e qualquer 
elemento julgado pelo SAMAE, incompetente, inábil, de conduta inconveniente ou com características tais, que possam 
prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços, a ordem do canteiro ou que: obste, perturbe, dificulte 
a ação dos fiscais, não acate, por ato ou omissão, às suas determinações verbais ou escritas, ou insista em orientação diferente 
da estabelecida por eles. 

19.  CONDIÇÕES PARA SUBCONTRATAÇÃO DA OBRA E SERVIÇO 

  

19.1. A Proponente vencedora da licitação, após a assinatura do contrato, poderá subcontratar o serviço de substituição e 
compactação de solo. 
  
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; 
 
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 
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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; 
 
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 

 

mailto:leonardo@samajs.com.br
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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; 
 
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)  ou RRT(s) registrada(s) no CREA 

ou CAU 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; 
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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 5 (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; 
Anexo VIII – Termo de Referência/Memorial Descritivo; 
Anexo IX – Planilha Orçamentária/Quantitativa 
Anexo X – Projeto Básico 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; 

 
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 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$ 5.975.836,81 (cinco milhões, novecentos e setenta e cinco mil, 
oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos).  

 
 
 

Jaraguá do Sul, 16 de julho de 2019. 
 

 
 

ADEMIR IZIDORO 
Diretor Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:compras@samaejs.com.br
http://www.samaejs.com.br/


 

 

                        ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

  

    Concorrência no 082/2019 
Página 20 

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

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

 

 
ANEXO I 

CONCORRÊNCIA NO 082/2019 
 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 
 

Item Especificação Un. Quant. Valor Global 
Máximo 

Valor Total 
Máximo 

01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO, FORNECIMENTO, MONTAGEM 
INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE 
ÁGUA POTÁVEL EM AÇO VITRIFICADO COM 
CAPACIDADE NOMINAL DE 5.000m³ CADA, COM 
BASE DE CONCRETO, INCLUINDO 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: 101950 
 

Obra 01 5.975.836,81 
 

5.975.836,81 
 
 

 
VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 5.975.836,81 

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 082/2019 

 

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 082/2019 objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO,  
FORNECIMENTO, MONTAGEM  E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ESGOTO, EM AÇO VITRIFICADO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5.000 M³ CADA, COM BASE DE CONCRETO, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NOVOS, EM CONFORMIDADE COM O 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 082/2019/2019, 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 edital, correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias do exercício de 2019, com recursos próprios, a saber: 
 

Classif. Funcional 
Programática 

Projeto/Atividade 
Descrição da Natureza da 

Despesa 
Dotação 

Orçamentária 
Recursos 

25.003.17.512.1400.342 
Ampliação e adequação – 

ETE Água Verde 
4.4.90 54 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: 
 

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; 
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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). 

 
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. 
 

5.12. Somente será admitida a prorrogação do prazo: 
  

5.12.1. Nos casos previstos no artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93; 
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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 no município de Jaraguá do Sul/SC, sendo que os reservatórios com capacidade para 5.000m³ cada 
deverão ser instalados na Rodovia BR 280, Km 66,9 s/n, Bairro Água Verde. 
 
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; 
  
7.7. Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte do Samae, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 
às reclamações procedentes, caso ocorram; 
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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, projetos e planilhas; 
  
7.20. Reembolsar, integralmente, o Samae por eventuais multas aplicadas pela Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, CREA/CAU, 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; 
  
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 
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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 ou RRT em nome do profissional substituído e o registro de ART ou CAU do substituto, mantendo-se os pré-requisitos 
exigidos para fins de habilitação. 

7.37. Em hipótese alguma poderá ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da empresa selecionada 
para a execução da obra, desconhecimentos, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das cláusulas e condições, no seu 
todo ou em partes, deste Termo de Referência, da Especificação Técnica e do Contrato, bem como todo o contido no Projeto 
Básico, nas Normas, Especificações e Métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e nas outras disposições 
citadas ou não neste Termo de Referência e estabelecidas para a execução, fiscalização, faturamento e processamento das 
obras do SAMAE, notadamente no que se refere ou se enquadre na construção, objeto deste instrumento. 

7.38. Dar o andamento conveniente aos serviços, de modo que venham a ser cumpridos rigorosamente dentro dos prazos 
estabelecidos. 

7.39. Cumprir o contrato empregando o material rigorosamente enquadrado nas especificações estabelecidas, correndo às 
suas expensas e sem direito a qualquer indenização de prazo, não só a demolição e consequente reconstituição de qualquer 
obra ou instalação realizada inadequadamente como, ainda, se for o caso, a retirada e consequente substituição do material 
inadequado ou de má qualidade. 

7.40. Aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação, controle, ensaio tecnológico e medição 
adotados pelo SAMAE em todo e qualquer serviço referente a obra. 

7.41. Facilitar ao SAMAE, espontaneamente de todas as formas, o cabal desempenho das suas funções e tarefas e acatar de 
modo imediato, preciso e absoluto, as suas determinações, dentro deste termo de referência, do contrato e, nos casos omissos 
ou imprevistos, dentro das normas da boa técnica, a critério do próprio SAMAE. 

7.42. Ter e colocar à disposição do Samae, todos os meios (de qualquer natureza) necessários e aptos a permitir a rápida e 
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eficiente medição, controle do executado e do em execução, a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos 
equipamentos, tudo isso, independentemente das medições realizadas para efeito de faturamento, e ainda, 
independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho, sejam quais forem os horários, as efemérides e as condições 
meteorológicas. 

7.43. Ficam reservados ao SAMAE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso ou 
não previsto no contrato, neste termo de referência, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha 
se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 

7.44. A existência e a atuação da fiscalização pelo SAMAE em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva 
da CONTRATADA no que concerne as obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 
contrato, o termo de referência, as leis ou os regulamentos. 

7.45. O SAMAE poderá exigir de pleno direito, que sejam adotadas, pela CONTRATADA, normas especiais ou suplementares 
de trabalho não previstos neste termo de referência, mas necessários, a seu juízo, à segurança dos serviços e ao bom 
andamento da obra. Essas novas normas ficarão sendo, automaticamente, parte integrante deste termo de referência. 

7.46. Para representá-lo em matéria de ordem técnica e nas relações com o SAMAE, deverá ter a CONTRATADA devidamente 
credenciados, técnicos responsáveis pela obra: a condução geral da obra ficará a cargo de pelo menos, um Engenheiro Civil 
e ou Engenheiro Mecânico, habilitado profissionalmente, com prática comprovada em serviços idênticos aos contemplados 
nas especificações. 

7.47. Deverão aqueles profissionais ser auxiliados por um ou mais mestres gerais que na sua ausência eventual, os 
representarão. 

7.48. No local da obra deve haver um responsável legal por ela, e na sua ausência, um seu preposto, com plenos poderes 
para representar a CONTRATADA junto ao SAMAE. A indicação desse preposto, deverá ser previamente aprovada pelo 
SAMAE.  

7.49. É obrigatória a presença real e constante no canteiro de obras, do mestre geral, durante todas as horas de 
atividades (diurnas, noturnas ou intermediárias) e durante toda a execução da obra, seja qual for o estado e desde que 
necessário, a critério do SAMAE do engenheiro responsável e condutor da obra. 

7.50. Todas as ordens dadas pelo SAMAE ao engenheiro responsável e condutor da obra serão consideradas como se fossem 
dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido 
engenheiro, ou ainda, omissão de responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo 
sido da CONTRATADA. 

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

18.52. A CONTRATADA é obrigada a afastar sumária ou imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho, todo e qualquer 
elemento julgado pelo SAMAE, incompetente, inábil, de conduta inconveniente ou com características tais, que possam 
prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços, a ordem do canteiro ou que: obste, perturbe, dificulte 
a ação dos fiscais, não acate, por ato ou omissão, às suas determinações verbais ou escritas, ou insista em orientação diferente 
da estabelecida por eles. 

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES PARA SUBCONTRATAÇÃO DA OBRA E SERVIÇO 

8.1. A Contratada, após a assinatura do contrato, poderá subcontratar o serviço de substituição e compactação de solo. 
  
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; 
g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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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 180 (cento e oitenta) 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. Sendo que os 30 (trinta)  dias iniciais  serão para elaboração do projeto executivo, neste mesmo período deverá 
ser feita a mobilização, preparação do terreno e montagem das instalações de acomodação dos trabalhadores no 
canteiro de obra (serviços preliminares). 

 
9.1.2. 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: 
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a) Caução em dinheiro (através de depósito bancário) ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro garantia; 
c) Fiança bancária. 

 
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; 

mailto:leonardo@samajs.com.br
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d) Multa de 20% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total da obrigação assumida. 
 
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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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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) ou RRT(s) registrada(s) no 
CREA/CAU durante o período de execução do contrato. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

        

 
      

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. 
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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 082/2019 

 
 

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 082/2019, 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 082/2019 

 
 

 
 

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 082/2019, 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 082/2019 
 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

                        ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

  

    Concorrência no 082/2019 
Página 35 

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

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

 

ANEXO VI 
CONCORRÊNCIA NO 082/2019 

 
 
 

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 082/2019 

 
 
 

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 082/2019 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 OBJETO 

  
O objetivo desta licitação é o estabelecimento de requisitos mínimos que serão exigidos pelo SAMAE para o fornecimento, 
montagem e instalação de 02 (dois) tanques para tratamento de esgoto sanitário, fabricados em aço vitrificado, com 
capacidade nominal de 5.000 m³ cada, com base de concreto armado, incluindo o fornecimento completo de materiais, 
prestação de serviços, mão de obra especializada e ensaio hidrostático, que terão a função de operar como reatores por 
batelada sequenciais (SBR). O regime de contratação será por empreitada por preço UNITÁRIO. 

2 ESCOPO DA CONTRATAÇÃO 

 
O escopo desta contratação compreende o fornecimento completo da unidade operacional que está sendo adquirida (tanque 
de aço com revestimento interno e externo por processo de fusão de aço com esmalte de vidro, montado por processo de 
aparafusamento e respectivos acessórios) e a prestação de serviços de montagem de todos estes componentes, de modo que 
o produto final a ser entregue ao SAMAE sejam 02 (dois) tanques (nas condições técnicas neste termo referidas) com 
capacidade nominal mínima de 5.000 m³ cada. Este valor poderá ser excedido em no máximo 2%. Para cálculo do volume 
útil, considerar: a) a altura útil, definida pela distância entre a superfície da base do tanque até 0,60 m abaixo da borda, ou 
seja, em seu nível máximo deverá apresentar borda livre de 0,60 m; b) diâmetro interno de 29,00 m. Independentemente de 
qualquer tipo de padrão da empresa proponente, não será tolerado nenhum desvio para menos na capacidade nominal, sendo 
dever da proponente se adaptar às exigências do SAMAE. 
O tanque deverá ser entregue em condições totais de operação, isto é, livre de qualquer tipo de não conformidade que possa 
promover a sua não utilização ou a sua utilização de modo não satisfatório, como por exemplo a presença de vazamentos 
quaisquer em ponto(s) da base ou do costado, ou alguma deformação da estrutura cilíndrica original (deformação oval, por 
exemplo). 

Descrição 
Capacidade nominal 

mínima (m³) 
Diâmetro interno 

do tanque 

Fornecimento, montagem e instalação de tanque para tratamento de esgoto 
sanitário em aço vitrificado com base de concreto armado, incluindo o 
fornecimento completo de materiais, prestação de serviços, mão de obra 
especializada e ensaio hidrostático. 

5.000 29 metros 

 
Igualmente, caberá à empresa fornecedora e montadora do tanque a execução da impermeabilização das partes interna e 
externa da canaleta (onde está montado o costado do tanque) através de processo de grauteamento (quando for o caso), 
sendo também este processo totalmente isento de não conformidades que possam gerar mau aspecto e/ou qualquer tipo de 
vazamento e/ou infiltração. 
 
Estão inclusos no escopo os periféricos do tanque, a serem melhores detalhados neste termo de referência, como: escada de 
acesso ao topo do tanque, visor de nível tipo mecânico com escala em porcentagem e métrica, bocais flangeados de entrada, 
saída e extravasor, adesivo com logotipo do Samae no costado, bocal de inspeção no costado. 
 
A empresa deverá elaborar o projeto estrutural da fundação e base do tanque, bem como projeto do SPDA e projeto da 
drenagem subestrutural com manta de drenagem entre lastro e base, com tubos coletores. Todos os projetos deverão ser 
apresentados com suas respectivas ARTs.  
 
As obras ocorrerão no município de Jaraguá do Sul/SC, na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Água Verde, altura do 
km 66,9 da BR280, no bairro Água Verde. 
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3 PROJETOS 

 
O projeto estrutural da fundação e base, juntamente com o projeto mecânico e hidráulico do tanque deverá ser apresentado 
ao corpo técnico do SAMAE, antes de sua execução, para aprovação formal e emissão de laudo de liberação. Todos os 
projetos deverão ser elaborados por profissionais qualificados e habilitados perante o CREA e serão exigidas juntamente com 
os projetos a suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs. Somente após a emissão do laudo de 
liberação o início da obra estará autorizado. 
Os requisitos mínimos para a elaboração destes projetos estão apresentados nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 e deverão ser atendidos 
juntamente com as características técnicas mínimas descritas no item 5. 
O estudo de solo, no local onde deverá ser implantada a base deste tanque, encontra-se anexo ao Termo de referência, 
devendo a CONTRATADA, efetuar os estudos complementares que julgar necessários.  
Todo e qualquer outro custo, inerente a estes projetos (SPDA, estrutural, mecânico, hidráulico e de drenagem de fundo), será 
de responsabilidade exclusiva da empresa CONTRATADA e deverá estar incluso no custo proposto para a Empreitada por 
Preço unitário anteriormente mencionada.  
A proposta técnica a ser apresentada ao SAMAE deverá conter a elaboração do projeto com cálculo estrutural, mecânico e 
drenagem de fundo, como etapas do fornecimento do tanque. 
 

3.1  Da fundação e base 
 
Este projeto deverá seguir as especificações da norma da ABNT NBR 6118:2003. 
O dimensionamento deverá ser feito de forma a sustentar a estrutura do tanque e suas cargas dinâmicas, bem como o máximo 
volume de efluente armazenado pelo mesmo, considerando inclusive o nível durante extravasão. Nas cargas dinâmicas 
também incluir as movimentações causadas pela entrada do efluente e sua movimentação através dos misturadores 
mecânicos e sistema de aeração por ar difuso, em seus diferentes níveis de enchimento do tanque. Estas variáveis são 
advindas do projeto do tanque, também feito pela CONTRATADA. Todos os fatores sísmicos deverão ser considerados. 
As características do solo são fornecidas pelo SAMAE através de relatório de sondagem realizado por empresa especializada 
que se encontra em anexo. 
O tipo de fundação deverá ser definido pela CONTRATADA, através de análise feita por profissional especializado em 
fundações. Nesta licitação está considerada a substituição do solo e base tipo radier, porém está passível de análise por parte 
das proponentes. 
O projeto deverá conter alto nível de detalhamento de todas as características técnicas da base, nível de compactação do 
solo, espessura da laje de concreto, diâmetros das ferragens, diâmetros de dobramento, detalhes de emendas e ganchos, 
modo da armação das ferragens, formas, cortes, detalhes e procedimento completo de execução da base. Deverá conter ainda 
a especificação de todo o material a ser utilizado (características da ferragem, tipo de concreto, fck em Mpa e outros) e o 
quantitativo destes materiais (volume de concreto, área de formas, etc). De acordo com a agressividade ambiental e as 
prescrições da norma ABNT NBR 12655 o concreto deverá ser no mínimo classe C40 – FCK ≥ 40 MPa. 
A base pode ser construída sem declividades, porém deverá possuir dois rebaixos de 1,00 m x 1,00 m de área e 0,40 de 
profundidade, diametralmente opostos, para permitir a instalação de bomba submersível. A impermeabilização da base deverá 
ser feita através de resina de base polimérica e devem ser utilizados cristalizantes para estancar microfissuras. A alternativa 
escolhida deverá ser especificada no projeto e memorial descritivo e a eficiência da mesma deverá ser garantida pela 
CONTRATADA. A impermeabilização escolhida deverá passar por aprovação do Samae. 
Tanto a forma de fixação como os procedimentos de execução da base para a correta e eficiente fixação do tanque, deverão 
estar contidos e bem detalhados no projeto. As normas utilizadas como referência no projeto deverão ser citadas. 
 
Serão fixados na base os misturadores mecânicos (mixers), sistema de aeração e suporte dos decanters (sistema de descarte 
do efluente decantado). 
 

3.2 Projeto drenagem de fundo da base 
 

Podendo ser apresentado juntamente com o projeto estrutural da base, a drenagem subestrutural deverá ser constituída de 
lastro, camada betuminosa, geocompostos drenantes, com declividade mínima de 2% em direção à caixa de drenagem. A 
declividade deve ser de tal forma que permita concentrar e direcionar quaisquer vazamentos à caixa de drenagem, com o 
objetivo de fácil identificação de problemas de vazamentos na base. Outras técnicas poderão ser apresentadas, todavia 
deverão ser analisadas e aprovadas pelo SAMAE. 
 

3.3 Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA 
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Em acordo com as normas vigentes, principalmente ABNT NBR 5410, 5419 e NR-10. 

3.4 Projetos do tanque 
 

Deverão ser apresentados ao SAMAE os desenhos e memoriais de cálculo pelos quais a execução do tanque será regida. 
Estes documentos deverão conter: 

· Introdução; 

· Bibliografia onde devem ser citadas as normas e softwares utilizados, materiais que serão empregados, referências, 
etc.; 

· As características geométricas do tanque; 

· Todas as cargas permanentes e acidentais, consideradas no dimensionamento estrutural das chapas do costado e 
suas ligações com a fundação; 

· Esforços atuantes originários dos gradientes térmicos nas chapas do costado; 

· Dimensionamento estrutural de acordo com a norma ANSI/AWWA D103 em sua última versão, EUROCODE EN1993 
em sua última versão ou norma ISO 28765:2008 em sua última versão; 

· Desenho com as características geométricas do tanque, locação das aberturas, detalhes das aberturas (conexões, 
flanges etc) e detalhe do engaste do costado na laje de fundo em concreto; 

· Detalhamento executivo com jogo completo de desenhos de montagem e detalhamento das peças e listas de materiais; 

· Projeto do sistema de proteção catódica interna/externa, se houver necessidade;  

· Plano de pintura de todos os componentes do tanque, inclusive jateamento abrasivo e conexões; 

· Procedimento de soldagem; 

· Procedimento de montagem: deverá conter a descrição de cada etapa de montagem e soldagem. O procedimento 
deverá incluir a relação dos equipamentos a serem utilizados em cada etapa da montagem, incluindo andaimes ou 
demais acessórios. 

 

3.5 Forma de apresentação dos projetos 
A Contratada deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no texto como nos 
memoriais e projetos.  O referido controle deve ser orientado para: clareza, objetividade, consistência das informações, 
justificativas de resultados, texto isento de erros de português, de datilografia ou digitação.  

A apresentação dos trabalhos deverá ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrão de qualidade da própria Contratada.  

Os eventos, bem como o material a ser distribuído deve seguir o padrão e qualidade utilizados pelo Contratante.  

a) Desenhos (formato A1): Desenhos e plantas do trabalho serão produzidos normalmente em formato A1. 

b) Texto (formato A4), gramatura de AA 75 g., impressão gráfica laser ou off-set.  

c) Especificações, memórias de cálculo e estudos (formato A4).  

d) Todos os arquivos apresentados deverão ser entregues em formato digital, no formato “.PDF” e “.DWG”, via CD-ROM 
ou PenDrive. 

4 CANTEIRO DE OBRAS 

4.1 Instalações de obras 
É de responsabilidade da CONTRATADA a instalação do canteiro de obra com ocupações que garantam a saúde ocupacional 
conforme norma NBR 1367; 

As providências para obtenção do terreno para o canteiro da obra, caso necessário, inclusive despesas de qualquer natureza 
que venham a ocorrer, são de responsabilidade exclusiva da contratada. A CONTRATADA poderá instalar o canteiro de obras 
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na área onde será construída a obra, desde que haja espaço suficiente. 

Os escritórios e barracões deverão ser construídos em chapas de madeira compensada, podendo, a critério da contratada e 
mediante a aprovação da fiscalização, serem construídos em outro tipo de material, sem ônus adicional à CONTRATANTE. 
Deverão ser observadas as condições de higiene e segurança. 

No canteiro de obras só poderão ser colocadas outras placas ou tabuletas da CONTRATADA, de eventuais subempreiteiros e 
de firmas fornecedoras após prévio consentimento do SAMAE, principalmente no que se refere à sua localização. 

A CONTRATADA será responsável até o fim das obras, pela adequada manutenção, limpeza, conservação, eventual 
renovação da pintura e boa apresentação do canteiro de trabalho e de todas as instalações da obra, nisso incluídos os 
especiais cuidados higiênicos para os compartimentos sanitários do pessoal. 

Depois dos trabalhos terminados e antes do pedido de aceitação provisória, a CONTRATADA deverá remover do local todos 
os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, o local do canteiro deverá ser completamente limpo, 
inclusive com serviços de fechamento de poços e fossas, retirada de entulhos, baldrames, fundações, postes, redes, etc. 

5 CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DO TANQUE 

 
As características técnicas gerais dos tanques que serão adquiridos pelo SAMAE são as seguintes: formato circular, constituído 
por chapas de aço carbono com revestimento interno e externo aplicado por processo de fusão de aço com esmalte de vidro. 
Tais chapas serão montadas “in loco” por processo de aparafusamento. 
 
A capacidade nominal de armazenamento dos tanques e prevista pelo corpo técnico do SAMAE deverá ser de no mínimo 
5.000m³ com estrutura metálica e base de concreto. 
 
Todas as partes constituintes do tanque que ficarão ou que poderão ficar em contato com o efluente deverão ser fabricadas 
de modo que, independente do período expostas, não transmitam substâncias para o efluente que possam interferir no 
resultado das análises de monitoramento, nem sofrerem corrosão, oxidação, desgaste ou qualquer outro tipo de dano ou 
alteração, durante o período da garantia de 10 anos. 

5.1 Piso 
O piso do tanque deverá ser em concreto, protendido ou não e impermeabilizado internamente e o mesmo deverá ser entregue 
juntamente com a base de concreto já descrita anteriormente. Deverá ser utilizada politriz para que o acabamento fique 
perfeitamente liso.  

5.2 Costado 
As chapas de costado deverão ser dimensionadas e fabricadas de acordo com as recomendações das últimas versões das 
normas AWWA D103, EUROCODE EN1993 em sua última versão ou ISO 28765:2008, e a espessura mínima das chapas a 
serem utilizadas nesta fabricação deverá atender às exigências destas normas e aos esforços citados neste termo de 
referência, como escada e plataforma. 
 
O alinhamento das chapas do costado deverá ser feito preferivelmente pela face externa, admite-se o alinhamento pela linha 
do centro. As chapas deverão ser esquadrejadas para permitir uma montagem satisfatória. O costado deste tanque deverá ser 
fabricado com as referidas chapas vitrificadas e a sua cor interna e externa deverá possuir tonalidade AZUL. A cor definitiva 
deverá ser aprovada pelo Samae com base no sistema RAL ou norma BS4800 quando da apresentação do projeto 
hidráulico/mecânico a esta autarquia para aprovação. 

5.2.1 Placas/chapas 

Os materiais das chapas utilizadas na construção do corpo do tanque deverão observar como mínimo a Norma ANSI/AWWA 
D103, EUROCODE EN1993 em sua última versão ou ISO 28765:2008.  
   
As chapas empregadas na construção do corpo do tanque deverão ser feitas a partir de aços de qualidade estrutural de alta 
resistência, de acordo com as especificações da norma ASTM A570 Grau 30 (ou equivalente) com tensão de fadiga permissível 
de 14.566psi. 
 
Requerimentos de projetos para tensão admissível do aço deverão obedecer aos padrões da ASTM A67 Grau 50 com uma 
máxima tensão de ruptura permissível de 27.138 psi. 
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O efeito “Annealing” provocado pelo processo de fusão do revestimento vitrificado deverá ser considerado na determinação 
da tensão de ruptura do aço. Não deverá ser utilizada tensão superior a 50.000psi para cálculos detalhados na AWWA D103. 
O revestimento deve ser no mínimo do tipo 3c1f ou 3 camadas de revestimento e 1 queima no alto forno, onde todas as 
camadas de revestimento e dióxido de titânio são aplicadas e devidamente fundidas à chapa de aço em toda a sua superfície, 
bordas e furos onde serão alojados os parafusos. A fusão do revestimento vitrificado a chapa de aço se dará a temperatura 
mínima de 816º C e de acordo com o procedimento de controle de qualidade ISO 9001 do fabricante, incluindo o tempo de 
fusão, umidade do forno, controle de temperatura, etc. 
A espessura do revestimento de revestimento interior de filme seco deverá ser de no mínimo 10,0 à 16,0 mils (260 à 410 
microns). 
O material deverá atender como mínimas as exigências da ASTM A36, ASTM A1010 ou outro tipo aceito pela norma AWWA 
D103 ou EUROCODE EN1993 em sua última versão ou ISO 28765:2008. 

5.2.2 Curvaturas 

O material deverá atender como mínimas as exigências da ASTM A36 ou AISI 1010.  

5.2.3 Cintas horizontais 
O esforço atuante, resultante e momentos provocados por vento devem ser considerados no cálculo estrutural do tanque, 
que pode ser absorvido pela espessura das chapas e respectivos parafusos ou por cintas horizontais, sendo: 

a. Cintas horizontais para proteção contra o vento deverão ser construídas conforme projeto de cada fabricante. 

b. As cintas horizontais deverão ser construídas em aço galvanizado a quente ou material aprovado pelo SAMAE. 

5.2.4 Parafusos e porcas 

a. Parafusos usados na junção das chapas serão do tipo ½-13UNC-24 e obedecerão aos mínimos requisitos da Norma 
EUROCODE EN1993 ou AWWA D103, Seção 2.2. 

b. Material dos Parafusos 

i. SAE Grau 2 

1. Tensão: 74.000psi (mínimo) 

2. Tensão de Carga: 55.000psi (mínimo) 

3. Tensão Admissível da Placa: 18.164psi (AWWA D103) 

ii. ASTM A490 

1. Tensão: 150.000psi (mínimo) 

2. Tensão de Carga: 120.000psi (mínimo) 

3. Tensão Admissível da Placa: 36.818psi (AWWA D103) 

c. Acabamento: Os parafusos, porcas e arruelas deverão ser revestidos através de processos de galvanização por imersão à 
quente. 

d. Encapsulamento da Cabeça do Parafuso  

i. Encapsulamento do parafuso integral com copolímero de alto impacto. 

ii. Resina natural. 

e. Todos os parafusos serão instalados de forma que suas cabeças estejam locadas do lado interno do tanque, enquanto que 
as porcas e arruelas situem-se no exterior do tanque. 

f. Todos os parafusos das juntas de canto deverão ser propriamente selecionados de forma que suas roscas não fiquem 
expostas ao “plano de ruptura” entre as placas. Além disso, o comprimento dos parafusos deverá promover uma aparência 
uniforme. Roscas excessivas que se estendam através das porcas após o aperto não serão permitidas. 

g. Para que o aperto seja feito de maneira adequada, deverá ser utilizado torquímetro para evitar excesso de torque e possível 
dano à vitrificação do tanque. 
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5.3 Selador 
b. O selador deverá ser usado na selagem de juntas, conexões parafusadas e pontas das chapas. 

Deverá ser curado com consistência equivalente a borracha, possuir excelente adesão ao acabamento vitrificado, possuir 
baixo grau de encolhimento e uma vida útil de 20 anos por exposição exterior. 

c. O selador deverá ser aplicado manualmente a partir de cartuchos, em temperatura ambiente entre -6 e 43ºC. 

d. Taxa de cura do selador a 22ºC;50% U.R. 

I. Período de manuseio: 6 a 8 horas 

II. Período final: 5 a 8 horas 

e. Juntas de neoprene e seladores do tipo aderente não poderão ser usados. 

5.4 Bocais, Porta de Visita e Acessórios 
A orientação dos bocais deve ser estabelecida de forma que não haja interferência do bocal, nem do reforço, com as costuras 
soldadas, permitindo-se, no entanto, em alguns casos que as chapas de reforço se estendam, englobando mais que um bocal. 

Deverá ser previsto, ou seja, existir espaço suficiente para manuseio de chaves para aperto dos parafusos. O dimensionamento 
das chapas de reforço dos bocais e acessórios é de inteira responsabilidade do fabricante. A posição dos bocais deve ser tal 
que permita fácil acesso para manobra de válvulas junto aos mesmos. 

Os flanges deverão ser do tipo sobreposto, face com ressalto, e fabricados a partir de chapas de aço carbono com dimensões 
(incluindo furação) conformes com a norma da ABNT NBR 7675 PN 10 ou norma internacional equivalente. O fornecedor, 
quando da apresentação do projeto, se obriga a comprovar ao SAMAE a correlação entre a norma aplicada no projeto e a 
ABNT NBR 7675 PN 10, quando não se utilizar esta norma como referência. Não será aceito projeto pelo SAMAE que 
apresente simplesmente que a furação dos flanges deverá ser executada conforme a norma DIN ou ISO ou BS e não apresente 
que a mesma se equivale à norma da ABNT exigida pelo SAMAE, no caso a última versão da NBR 7675. Flanges com furação 
diferentes destas normas serão simplesmente recusados, pois no Brasil, a furação de todas as conexões atendem a esta 
norma da ABNT. 

A porta de limpeza e inspeção deverá ser fabricada com aço da mesma qualidade daquele utilizada para a fabricação das 
chapas utilizadas no costado do tanque, devem ter um diâmetro mínimo de 800 mm e máximo de 1000 mm e suporte giratório 
da tampa. Propostas com diâmetro inferior a este, não serão aceitas sendo imediatamente desclassificadas. 

A espessura da porta de limpeza e inspeção deverá ser no mínimo igual a espessura do primeiro anel do costado e deverá ser 
provida de junta de vedação fabricada a partir de EPDM com no mínimo 5 mm de espessura. As roscas dos parafusos e porcas 
deverão ser protegidas com graxa com alto teor de zinco. 

A posição dos bocais deverá ser definida na etapa de elaboração do projeto mecânico (costado). A quantidade mínima e 
diâmetros são: 

5.4.1 02 Flanges DN500: saída do efluente tratado, posições diametralmente opostas; 

5.4.2 01 Flange DN800 a 1000: inspeção lateral; 

5.4.3 01 Flange DN500: entrada de esgoto bruto; 

5.4.4 02 Flanges DN500: saída do efluente tratado, posições diametralmente opostas; 

5.4.5 05 Flanges DN200: saída de lodo, verticalmente espaçados aproximadamente 0,80 m. 

 

5.5 Escada, Plataforma e Régua de Nível 
A escada deverá seguir o projeto apresentado anexo.  Deverá ter patamar intermediário a cada 5,00 m, presa ao próprio tanque 
para acesso à plataforma no topo do costado. 

Os degraus da escada, patamares, plataformas e passarela deverão ser constituídas de material antiderrapante, em PRFV 
tipo grade piso moldada ou injetada, cor cinza. A estrutura suporte deverá ser em aço galvanizado a fogo. Não serão aceitas 
estruturas fabricadas a partir de chapas dobradas. Guarda-corpos e corrimões seguirão o padrão Samae Jaraguá do Sul, 
conforme arquivo anexo: tubulares em aço inoxidável, montantes em aço inoxidável, o fechamento dos guarda-corpos por 
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cabos de aço revestidos com PVC, tracionados por esticadores em aço inoxidável, conforme padrão Samae Jaraguá do Sul. 

A plataforma deve ser construída com guarda-corpo com 1200mm de altura por todos os lados livres e deverá possuir espaço 
para instalação de uma caixa metálica de 1200x1000mm responsável por abrigar o sistema de Monitoramento e Telemetria 
do Tanque. A plataforma deverá possuir espaço suficiente para abertura da porta da caixa metálica e acesso para manutenção. 

6 EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO, DRENAGEM DE FUNDO E SPDA 

 
A execução da base de concreto deverá obedecer às prescrições da norma da ABNT NBR 14931:2004 – Estruturas de 
Concreto – Procedimento. 
O cobrimento nominal das armaduras deverá ser rigorosamente de acordo com o detalhamento do projeto de cálculo estrutural. 
A CONTRATADA deverá realizar adequado controle de qualidade da execução e rígidos limites de tolerância da variabilidade 
das dimensões do projeto, utilizar distanciadores de argamassa com resistência superior à especificada no projeto para garantir 
o cobrimento e posicionamento das armaduras. 

O sistema de formas e escoramento deverá ser compatível com o tipo de estrutura que estará sendo executada e deve prever 
sistema de reescoramento eficiente de acordo com a carga de cada trecho a ser concretado em relação aos níveis inferiores 
de apoio. A retirada de formas e escoramento só poderá ser liberada por profissional especialista em tecnologia de materiais, 
a partir de ensaios de resistência e de módulo de elasticidade, no mínimo e sob consulta ao engenheiro projetista da estrutura. 
As formas deverão ser estanques para evitar a fuga de esgoto. 

A cura deverá ser rigorosamente controlada, especialmente as superfícies expostas que devem ser cobertas com tecidos de 
cura saturados de água imediatamente após o adensamento e assim mantidas até que o concreto atinja a resistência mínima 
de 15 MPa. 

Será de responsabilidade da contratada a total execução dos projetos de drenagem de fundo e SPDA, conforme aprovação 
dos mesmos. A execução deverá seguir rigorosamente o projeto aprovado, sendo que qualquer alteração deverá ser 
comunicada ao Samae. 

 

6.1 Escavações e Compactação 
A escavação, compactação e recompactação necessários para garantir esse nível serão de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA que também deverá garantir a taxa de compactação do solo especificada no projeto de cálculo estrutural. A 
garantia do cumprimento da taxa de compactação do solo deverá ser a apresentação ao SAMAE de laudos de laboratório 
especializado (todos os custos de coleta de amostras e realização dos ensaios por conta da empresa CONTRATADA) em 
ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO com os resultados obtidos em ensaios previstos na norma da ABNT NBR 7182/1986 
e estes ensaios deverão ser executados em amostras retiradas no local da implantação do novo tanque e em no mínimo seis 
(6) pontos. A coleta de amostras deverá ser feita na presença de inspetor do SAMAE. Na OCORRÊNCIA de resultados que 
indiquem grau de compactação inferior ao especificado no projeto de cálculo estrutural, a CONTRATADA deverá retirar o 
material colocado e recompactar até que se atinja o referido parâmetro. A correta disposição final de material excedente de 
escavações é de responsabilidade da CONTRATADA. 

O processo de substituição e compactação de solo poderá ser feito através de empresa subcontratada. 

7 PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM E TESTE DE ESTANQUEIDADE  

A empresa contratada deverá elaborar o diário de obra, devendo este ser entregue à equipe de fiscalização do SAMAE, uma 
cópia toda semana até o término de todas as etapas de desembolso. 

A montagem do tanque deverá ser feita estritamente de acordo com os procedimentos salientados no manual de montagem 
do fabricante e executado por um representante autorizado pelo fabricante, regularmente engajado na montagem de tanques. 

Cuidados especiais deverão ser tomados quando do manuseio e parafusagem dos painéis e partes do tanque para evitar a 
abrasão do sistema de revestimento. Antes do teste com líquido, todas as áreas superficiais deverão ser visualmente 
inspecionadas pela Contratada e fiscalização do SAMAE. 

O teste denominado “Holiday” deverá ser durante o processo de fabricação. Todos os pontos de vazamento elétrico 
encontrados na superfície interna deverão ser reparados de acordo com os procedimentos de contato publicados pelo 



 

 

                        ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

  

    Concorrência no 082/2019 
Página 44 

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

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

 

fabricante. Deverá ser realizado teste de Holiday detector com esponja úmida de 67,5 Volts. Após a finalização do teste e 
correção dos pontos com vazamentos (caso houver), deverá ser elaborado e entregue ao SAMAE um relatório com os dados 
e resultados obtidos através do teste, incluindo memorial fotográfico. 

Os locais de selagem de cada painel poderão ser inspecionados previamente à instalação de placas adjacentes. Entretanto, a 
inspeção feita pela fiscalização do SAMAE não eximirá a Contratada de sua responsabilidade pela permeabilidade. 

Toda mudança na montagem que não esteja contemplada no projeto aprovado pelo SAMAE deverá ser discutida com a equipe 
de fiscalização do SAMAE e somente poderá ser consolidada se aprovada pela equipe técnica.  

Após a conclusão da montagem de todas as partes constituintes do tanque, deverá ser iniciado o teste de estanqueidade.   
 

As interligações hidráulicas necessárias ao início do teste de estanqueidade bem como a água/efluente necessária para o 
enchimento do tanque ficarão à cargo do SAMAE. 

O teste de estanqueidade deverá ser executado de acordo com as recomendações do fabricante, sendo estas entregues ao 
SAMAE através de um manual de procedimentos. O teste seguirá as etapas listadas abaixo: 

 

1ª Etapa: Recebimento do documento formal autorizando o enchimento do tanque; 

 

2ª Etapa: O SAMAE iniciará o enchimento do tanque juntamente com o responsável da empresa, seguindo as orientações 
apresentadas no manual de procedimentos; 

 

3ª Etapa: após o tanque atingir o nível útil máximo inicia-se avaliação do conjunto pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

 

OBS. 01: Caso as condições meteorológicas não permitam que seja feita uma avaliação completa da estrutura do tanque o 
prazo do ensaio hidrostático citado acima, o prazo poderá ser prorrogado por igual período para que possa haver uma 
certificação concreta da estanqueidade do tanque.  

OBS. 02: Se for constatado que o costado e/ou a base não estão completamente estanques, ou seja, possuem algum 
vazamento de qualquer natureza, o tanque será esvaziado e os reparos necessários correrão por conta da CONTRATADA. 
Após o término do reparo a CONTRATADA deverá formalizar um novo documento onde autoriza que o tanque receba água 
outra vez. Tal procedimento será executado quantas vezes forem necessárias até que o tanque seja considerado totalmente 
estanque.  

 

4ª Etapa: Aprovação do teste de estanqueidade, quando constatado que o costado e a base não possuam nenhum tipo de 
vazamento. 

8 ETAPAS QUE SERÃO EXECUTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO FORNECIMENTO DO TANQUE 

 
As etapas, apresentadas a seguir, são aquelas que serão desenvolvidas após a definição do processo licitatório e assinatura 
do contrato entre o vencedor do certame e o SAMAE. 
 
Etapa 1 

Elaboração e Entrega ao SAMAE do Projeto de fundação e da base, projeto mecânico, projeto hidráulico, projeto de drenagem, 
projeto de Fabricação e Montagem e SPDA juntamente com as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) devidamente 
quitadas junto ao CREA, relativas a todos os projetos, detalhando as partes constituintes do tanque e de seus acessórios. Esta 
etapa deverá ser executada pelo fabricante do tanque. 

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O Projeto deverá ser submetido à aprovação do SAMAE, sendo que o início da execução da 
fabricação e da obra de montagem ficarão vinculados à aprovação efetiva de tais projetos pelo corpo técnico e diretivo do 
SAMAE. Não serão aceitos produtos que não atenderem rigorosamente a esta observação. 
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Etapa 2 

Execução da fundação e base em concreto armado de acordo com projeto executivo estrutural. 

Etapa 3 
Procedimento de inspeção e liberação em fábrica das partes constituintes do tanque e verificação da qualidade da matéria 
prima utilizada e do processo produtivo. Esta etapa deverá ser executada por inspetores designados pelo SAMAE. 
 
A empresa fabricante, durante o período de inspeção, deverá apresentar os certificados de qualificação da matéria prima 
utilizada na fabricação das chapas de aço e de liga de alumínio. Na inspeção serão realizadas, no mínimo, inspeção visual de 
todos os componentes, dimensional dos flanges e aberturas, espessuras, teste de alta voltagem nas chapas de aço vitrificado, 
conforme ABNT NBR 16172:2014 ou norma equivalente de instituição reconhecida internacionalmente ou conveniada (ASTM, 
ISO, BS, DIN, por exemplo). 
 
A CONTRATADA deverá apresentar, para aprovação pela equipe técnica do Samae, um DATA BOOK contendo os seguintes 
documentos: 
i. procedimento de inspeção contendo no mínimo: Objetivo; Normas de referência; Inspeções a serem realizadas; 

Aparelhagem e instrumentos; Critérios de aceitação ou rejeição; Formulários a serem utilizados para os registros da 
qualidade. 

ii. Memorial descritivos e de cálculo do dimensionamento do tanque; 
iii. Desenhos de montagem, com detalhamento das peças e lista de material; 
iv. Plano de pintura; 
v. Certificados rastreáveis das chapas de aço, porcas e parafusos (composição química, resistência mecânica, espessura 

etc.); 
vi. Plano/Procedimento de soldagem e inspeção de solda; 
vii. Relatório de teste de alta voltagem (Holiday), em conformidade com norma de fabricação adotada; 
viii. Relatório dos testes de aderência dos revestimentos. 

 
Etapa 4 
Fornecimento e transporte desde a origem e incluindo carga e descarga em Jaraguá do Sul-SC de todos os produtos e 
assumindo todos os encargos relativos a este transporte. Esta etapa deverá ser executada pelo fabricante do tanque ou por 
seu representante autorizado. 
 
Etapa 5 

Inspeção do material recebido no local da obra. Esta etapa deverá ser executada pelo fiscal e/ou gestor do contrato designado 
pelo SAMAE. 

Etapa 6 
Execução da montagem completa do tanque (no local indicado pelo SAMAE) e de todos os seus acessórios e execução do 
processo de grauteamento (caso necessário), com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais. 
Esta etapa deverá ser executada pelo fabricante do tanque ou por seu representante autorizado. 
 
Etapa 7  
Execução do teste hidrostático/estanqueidade e reparos quando necessários. Esta etapa deverá ser executada pelo fabricante 
do tanque ou por seu representante autorizado. O enchimento do tanque e a água necessária para o enchimento, serão de 
responsabilidade do SAMAE. Elaboração e apresentação do ACERVO TÉCNICO contendo: “as-built” com memorial descritivo, 
cópia das ARTs, plantas/desenhos, manual de operação e manutenção com procedimento para limpeza e desinfecção do 
tanque e procedimento para inspeção e eventuais reparos. 
 
Etapa 8 

Execução da limpeza do tanque. Esta etapa deverá ser executada pelo próprio fabricante ou por seu representante autorizado. 

Etapa 9 

Execução da inspeção final e liberação para efeitos de recebimento e execução dos pagamentos ainda devidos relativos à 
unidade adquirida pelo SAMAE. Esta etapa deverá ser executada pelo fiscal e/ou gestor do contrato designados pelo SAMAE. 
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9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Custos inerentes 

 

• Despesas de transporte, translado, estada e alimentação dos técnicos para execução da base e montagem completa 

do tanque; 

• Despesas com horas trabalhadas para supervisão de montagens dos equipamentos; 

• Despesas de transporte, translado, estada e alimentação de dois técnicos do SAMAE para inspeção em fábrica; 

• Transporte dos materiais e equipamentos a partir do parque fabril; 

• Todos os projetos deverão ser analisados pela equipe técnica do SAMAE para aprovação dos mesmos; 

• Elaboração e Fornecimento dos Projetos de Engenharia e suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 

- ARTs de projeto e execução; 

• Material e Equipamentos necessários para descarga, movimentação e montagem do objeto, completo, no local da 

obra. 

9.2 Considerações gerais 
Este Termo de Referência, a Especificação Técnica, a Licitação e a Proposta da Empresa selecionada para a Execução da 
Obra constituem documentos integrantes do Contrato firmado entre o SAMAE e a empresa vencedora do certame. 

As exigências incluídas nestes documentos serão válidas como se constasse do Corpo do Contrato na forma de transcrição. 

Qualquer infração às exigências dos documentos acima relacionados, deverá ser também ao Contrato, sendo motivo de 
aplicação das penalidades previstas no mesmo e às sanções outras, aplicáveis através dos regulamentos, posturas e leis 
vigentes. 

Em hipótese alguma poderá ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da empresa selecionada para a 
execução da obra e doravante simplesmente denominada CONTRATADA, desconhecimentos, incompreensão, dúvidas ou 
esquecimentos das cláusulas e condições, no seu todo ou em partes, deste TERMO DE REFERÊNCIA, da ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA e do CONTRATO, bem como todo o contido no Projeto Básico, nas Normas, Especificações e Métodos da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e nas outras disposições citadas ou não neste Termo de Referência e 
estabelecidas para a execução, fiscalização, faturamento e processamento das obras do SAMAE, notadamente no que se 
refere ou se enquadre na construção, objeto deste instrumento. 

A CONTRATADA fica obrigada a dar o andamento conveniente aos serviços, de modo que venham a ser cumpridos 
rigorosamente dentro dos prazos estabelecidos. 

A CONTRATADA deverá cumprir o contrato empregando o material rigorosamente enquadrado nas especificações 
estabelecidas, correndo às suas expensas e sem direito a qualquer indenização de prazo, não só a demolição e consequente 
reconstituição de qualquer obra ou instalação realizada inadequadamente como, ainda, se for o caso, a retirada e consequente 
substituição do material inadequado ou de má qualidade. 

A CONTRATADA aceitará integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação, controle, ensaio tecnológico 
e medição adotados pelo SAMAE em todo e qualquer serviço referente a obra. 

A CONTRATADA facilitará ao SAMAE, espontaneamente de todas as formas, o cabal desempenho das suas funções e tarefas 
e acatar de modo imediato, preciso e absoluto, as suas determinações, dentro deste termo de referência, do contrato e, nos 
casos omissos ou imprevistos, dentro das normas da boa técnica, a critério do próprio SAMAE. 

A CONTRATADA deverá ter e colocar à disposição do SAMAE, todos os meios (de qualquer natureza) necessários e aptos a 
permitir a rápida e eficiente medição, controle do executado e do em execução, a inspeção das instalações da obra, dos 
materiais e dos equipamentos, tudo isso, independentemente das medições realizadas para efeito de faturamento, e ainda, 
independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho, sejam quais forem os horários, as efemérides e as condições 
meteorológicas. 

Ficam reservados ao SAMAE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso ou não 
previsto no contrato, neste termo de referência, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha se 
relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 
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A existência e a atuação da fiscalização pelo SAMAE em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA no que concerne as obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, 
o termo de referência, as leis ou os regulamentos. 

O SAMAE poderá exigir de pleno direito, que sejam adotadas, pela CONTRATADA, normas especiais ou suplementares de 
trabalho não previstos neste termo de referência mas necessários, a seu juízo, à segurança dos serviços e ao bom andamento 
da obra. Essas novas normas ficarão sendo, automaticamente, parte integrante deste termo de referência. 

Para representá-lo em matéria de ordem técnica e nas relações com o SAMAE, deverá ter a CONTRATADA devidamente 
credenciados, técnicos responsáveis pela obra: a condução geral da obra ficará a cargo de pelo menos, um Engenheiro Civil 
e ou Engenheiro Mecânico, habilitado profissionalmente, com prática comprovada em serviços idênticos aos contemplados 
nas especificações. 

Deverão aqueles profissionais ser auxiliados por um ou mais mestres gerais que na sua ausência eventual, os representarão. 

No local da obra deve haver um responsável legal por ela, e na sua ausência, um seu preposto, com plenos poderes para 
representar a CONTRATADA junto ao SAMAE. A indicação desse preposto, deverá ser previamente aprovada pelo SAMAE.  

É obrigatória a presença real e constante no canteiro de obras, do mestre geral, durante todas as horas de atividades 
(diurnas, noturnas ou intermediárias) e durante toda a execução da obra, seja qual for o estado e desde que necessário, a 
critério do SAMAE do engenheiro responsável e condutor da obra. 

Todas as ordens dadas pelo SAMAE ao engenheiro responsável e condutor da obra serão consideradas como se fossem 
dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido 
engenheiro, ou ainda, omissão de responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo 
sido da CONTRATADA. 

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

A CONTRATADA é obrigada a afastar sumária ou imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho, todo e qualquer 
elemento julgado pelo SAMAE, incompetente, inábil, de conduta inconveniente ou com características tais, que possam 
prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços, a ordem do canteiro ou que: obste, perturbe, dificulte 
a ação dos fiscais, não acate, por ato ou omissão, às suas determinações verbais ou escritas, ou insista em orientação diferente 
da estabelecida por eles. 

9.3 Das Taxas e Licenças 
O pagamento de licenças, taxas, impostos, emolientes, multas e demais contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir 
sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluídos os seguros e encargos sociais, são de inteira e exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA. 

9.4 Dos Prazos 
O prazo para execução das obras será de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da data do recebimento da ordem de 
serviço, sendo que os 20 (vinte) dias iniciais serão para elaboração do projeto executivo, neste mesmo período deverá ser 
feita a mobilização, preparação do terreno e montagem das instalações de acomodação dos trabalhadores no canteiro de obra 
(serviços preliminares). 

O prazo da obra é improrrogável, salvo os motivos de força maior, independente da vontade da CONTRATADA. Os motivos 
de força maior que possam justificar suspensão da contagem do prazo, somente serão considerados pelo SAMAE quando 
apresentados na ocasião das ocorrências anormais. 

Não deverá ser levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo baseado em atos ou fatos não 
aceitos pelo SAMAE nas épocas próprias. 

Todo trabalho noturno não programado inicialmente, mas consequente do atraso do cronograma deverá ser considerado, para 
efeito de faturamento, como executado nos horários normais de trabalho, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, os 
acréscimos das despesas e eventuais prejuízos. 

Caberá em qualquer caso à CONTRATADA solicitar permissão às autoridades competentes para a realização de trabalhos 
noturnos ou em horários especiais. 

O horário e a execução de trabalhos noturnos deverão ter em qualquer caso, anuência prévia do SAMAE. 
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Antes de qualquer operação referente à obra deverão estar reunidos e organizados, em perfeita ordem no local de trabalho os 
meios (pessoal, materiais, equipamentos, acessórios, utensílios, ferramentas e reservas), necessários e suficientes para 
garantir a boa execução de qualquer serviço e a continuidade, a fim de que uma vez iniciado, possa prosseguir até sua 
conclusão, dentro da melhor técnica e sem interrupção. 

A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pelo SAMAE, salvo os eventuais de 
emergência, necessários à estabilidade ou segurança da obra ou de edificações próximas e segurança do pessoal encarregado 
da obra, ou do funcionamento normal de serviços públicos essenciais, a critério, quando possível “a priori”, do SAMAE.  

As relações entre ao SAMAE e a CONTRATADA se revestirão sempre, na forma de correspondência oficial, através de ofícios 
ou memorandos, protocolados e com recibo de recepção, cujas cópias autenticadas por ambas as partes, se for o caso, 
constituirão peças integrantes do processo de obra ou instalações. 

Sempre que a natureza do assunto contido no memorando ou ofício envolver matéria relevante e se verificar o caso da recusa 
da CONTRATADA em tomar ciência ou conhecimento da comunicação, o SAMAE tomará as providências cabíveis em cada 
caso. 

Os fiscais do SAMAE registrarão em livro apropriado (cada folha com 03 vias), mantido no escritório da obra, as ordens, 
reclamações, advertências, multas e indicações técnicas, as quais a CONTRATADA se obriga a acatar. 

 

9.5 Instalações Provisórias 

9.5.1 Abastecimento de energia elétrica 
 

A entrada de energia, em baixa, deverá ser executada de acordo com as exigências da concessionária de energia elétrica 
local, cabendo à contratada tomar todas as providências necessárias ao fornecimento de energia. 

Nos locais onde não houver serviço de abastecimento de energia elétrica, a contratada deverá providenciar a instalação de 
um conjunto gerador, de capacidade compatível com a necessidade de carga, para operação dos equipamentos durante a 
execução da obra. 

Na saída do dispositivo de medição ou do gerador, deverá ser instalada uma chave geral em caixa blindada, com acionamento 
externo e de fácil acesso, a qual servirá para desenergizar as linhas em caso de acidente. 

Toda fiação das instalações deverá ter isolamento compatível com a classe de tensão, não sendo admitida a utilização de fios 
nus. 

A fiação deverá ser aérea ou enterrada no solo, caso em que deverá ser tubulada em eletrodutos, de bitolas compatíveis às 
dos cabos passantes. 

Quando a fiação for aérea, deverá ser distribuída em postes de madeira ou concreto com altura mínima de 7,00m, devendo a 
fiação ficar no mínimo a 5,50m do solo. 

As chaves de operação dos equipamentos elétricos deverão ser blindadas, com componentes de acionamento externo, 
instaladas entre 1,20m e 1,60m do solo. 

Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão ser executadas com conectores terminais e isoladas 
com fita de alta tensão (autofusão), por mão de obra especializada, utilizando-se equipamentos de segurança e ferramentas 
adequadas, estando a rede elétrica alimentadora desenergizada. Não serão permitidas emendas em fiação submersa. 

Todo equipamento deverá ter sinalização com placas ou lâmpadas indicando que está em operação. Os acionamentos das 
chaves de operação deverão ter sinalizadas as posições "ligado" e "desligado" e possibilitar manobras rápidas em caso de 
emergência. 

Os locais onde estarão instaladas as chaves deverão ser de fácil acesso, não podendo ser obstruídos por equipamentos, 
materiais ou entulhos de qualquer natureza. Equipamentos especiais de grande porte deverão possuir alarmes sonoros 
(sirene), que alertem quando do início de operação dos mesmos. 

9.5.2 Abastecimento de água 

O armazenamento e a distribuição de água deverão ser dimensionados levando-se em conta a execução simultânea de 
operações que envolvam seu uso, as quantidades necessárias para consumo e os períodos mais desfavoráveis do seu 
abastecimento. 

A entrada provisória de água deverá ser executada dentro dos padrões estabelecidos, cabendo à contratada tomar todas as 
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providências necessárias ao fornecimento de água. 

9.6 Da Instalação de Obras 
As providências para obtenção do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de qualquer natureza que venham a 
ocorrer, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deverá ser completamente limpo, inclusive com serviços de fechamento 
de poços e fossas e retirada de materiais diversos. 

Os escritórios e barracões deverão ser construídos em chapas de madeira compensada, podendo, a critério da contratada e 
mediante a aprovação da fiscalização, serem construídos em outro tipo de material, sem ônus adicional para o SAMAE. 
Deverão ser observadas as condições de higiene e segurança. 

Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da CONTRATADA, atendendo solicitação do SAMAE, a limpeza, 
conservação, eventual renovação da pintura das instalações de obras e tapumes no seu canteiro de trabalho. 

No canteiro de obras só poderão ser colocadas outras placas ou tabuletas da CONTRATADA, de eventuais sub-empreiteiros 
e de firmas fornecedoras após prévio consentimento do SAMAE, principalmente no que se refere a sua localização.  

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

O entulho e outros materiais resultantes de escavações, perfurações ou demolições e que não possam ser aplicados na obra 
ou instalação, serão removidos pela CONTRATADA, sem custos para adicionais, imediatamente ou na medida da marcha dos 
trabalhos, a juízo do SAMAE. 

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

9.7 Da Segurança e dos Danos 
A CONTRATADA deverá observar a legislação brasileira sobre segurança e higiene do trabalho. 

A CONTRATADA é obrigada a manter os operários e trabalhadores com uniformes, crachás de identificação com foto, nome 
e cargo, nome da contratada ou subcontratada, caso seja profissional qualificado para executar alguma atividade especifica, 
acrescido dos dizeres; “PRESTADOR DE SERVIÇO” ou “A SERVIÇO DA EMPRESA” (nome da empresa). 

A CONTRATADA é responsável em qualquer caso, por danos e prejuízos causados a pessoas e propriedades em decorrência 
dos trabalhos de execução de obras e instalações por que respondam, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou 
ônus algum para ao SAMAE, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar. 

Observados os prazos e condições que a lei civil estipular à aceitação definitiva das obras e instalações não acarreta de modo 
algum, a exoneração da CONTRATADA e seus técnicos da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes e 
relacionados com a execução dos serviços convencionados e dados como aceitos. 

Descabe assim, ao SAMAE qualquer ônus, participação ou corresponsabilidade direta ou indireta, em danos e prejuízos à vida 
e ao patrimônio público ou particular, causados por defeitos, falhas, deficiências ou impropriedades de ordem técnica 
verificados em obras e instalações adjudicadas a terceiros e dadas como aceitas, provisória ou definitivamente. 

Deverão ser protegidas todas as propriedades públicas e privadas contra qualquer perigo devido aos serviços, não devendo 
ser interrompido o funcionamento de qualquer serviço de utilidade pública. 

Para isso deverá ser protegido, envidando-se todos os esforços e meios disponíveis à plena integridade das instalações 
relacionadas a tais serviços. 

Os danos causados às propriedades e utilidades públicas, devido a imperfeição ou descuido na execução, deverão ser 
reparados no menor prazo possível. 

Durante o andamento das obras, a CONTRATADA deverá manter o local de trabalho livre de obstáculos, detritos, enfim tudo 
que restrinja a liberdade de trabalho ou contrarie as normas de higiene e segurança do trabalho. 

Quando autorizada pelo SAMAE, a CONTRATADA deverá ser obrigada a atender as exigências dos órgãos competentes 
quanto a aquisição, transporte, uso e armazenamento dos explosivos, de acordo com a legislação em vigor, devendo obter a 
indispensável licença, bem como contratar profissionais legalmente habilitados para esse mister. Deverá ser usado rede de 
proteção, quando a escavação for em via pública; 
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A CONTRATADA deverá ser a única responsável por danos que possam ser ocasionados às propriedades, veículos, pessoas 
e serviços de utilidade pública. Antes de qualquer escavação a fogo, a CONTRATADA deverá apresentar por escrito ao 
SAMAE, o plano e a técnica de trabalho a ser utilizada. 

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a CONTRATADA continuará responsável pela manutenção de 
todo o material existente no local e pela segurança do canteiro de obras contra acidentes, tanto com veículos como com 
pessoas. 

Caso necessário, o SAMAE exigirá que a CONTRATADA mantenha no local, vigias e faça obras complementares, com o fim 
de manter a segurança do local. 

Fora do expediente da obra ou durante a eventual suspensão desta, todas as obrigações e responsabilidade da CONTRATADA 
no que concerne a: 

● Armazenamento e proteção dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

● Segurança contra acidentes; 

● Proteção das obras executadas, das instalações de obra, e do canteiro de trabalho, continuarão em pleno vigor, como 
se a obra estivesse em funcionamento. 

Caso as providências referentes ao parágrafo anterior não sejam tomadas ou sejam de forma precária, poderá se configurar, 
a critério do SAMAE, o “abandono da obra”, com as consequências disso decorrentes. 

Os equipamentos para prevenção de acidentes, no canteiro de obra, delimitarão áreas de advertências contra perigos e 
deverão ser pintadas de acordo com as recomendações da norma da ABNT NBR 7195. 

9.8 Dos Materiais 
A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo acondicionamento dos 
materiais, a fim de preservar a sua boa qualidade, bem como garantir sua pureza, evitando a mistura com elementos estranhos. 
Ressalte-se, aqui, a proibição de acondicionar a ferragem que deverá ser utilizada na estrutura da base ao relento, sob pena 
de o SAMAE não aceitar a utilização deste produto na construção da base. 

A CONTRATADA é inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego de material, equipamento, dispositivo, método 
ou processo eventualmente patenteado e a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe pagar os “royalties” devidos e 
obter previamente as necessárias licenças. 

9.9 Da Limpeza 
Tudo o que a CONTRATADA edificou ou instalou, deverá ser entregue perfeitamente limpo constituindo isso à denominação 
limpeza geral. 

O local da obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza; compreende esta, a remoção de qualquer entulho, detrito 
e material proveniente da obra. 

9.10 Das Medições e dos Pagamentos 
Só serão pagos os serviços quando, a juízo do SAMAE, forem: 

● previstos no projeto ou autorizado por escrito pelo SAMAE; 

● executados dentro do estabelecido neste termo de referência e/ou especificações complementares. 

Todos os recursos de qualquer natureza, aptos a proteger e garantir, para efeitos de segurança, o que, ou em quem quer que 
seja, relacionados direta ou indiretamente com a obra e não especificamente contidas no orçamento, estão incluídos nos 
preços de todos os demais serviços previstos neste termo de referência. 

O pagamento será realizado conforme planilha orçamentária e cronograma. 

 

9.11 Mobilização e Desmobilização de Equipamento 
Todos os materiais, equipamentos e demais instrumentos de serviços, deverão ser transportados pela CONTRATADA para 
atender as necessidades de execução das obras de acordo com imposição natural do porte e projeto específico. 

O transporte dos equipamentos à obra bem como sua remoção para eventuais consertos, ou remoção definitiva da obra 
ocorrerá por conta e risco da CONTRATADA. 
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9.12 Placas da Obra 
As placas relativas às obras serão fornecidas pela CONTRATADA de acordo com modelos definidos pelo SAMAE, devendo 
ser colocadas e mantidas durante a execução da obra em locais indicados pela fiscalização. 
As placas de obra serão confeccionadas em chapas metálicas ou outro produto adequado para este fim. A escolha de um ou 
de outro material deverá ser feita pela fiscalização, em função do tempo de execução da obra. Concluída a obra, a fiscalização 
decidirá o destino das placas, podendo exigir a permanência delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada, ao escritório 
local do SAMAE. 
As placas relativas às responsabilidades técnicas pelas obras ou serviços, exigidas pelos órgãos competentes, serão 
confeccionadas e colocadas pela contratada, sem ônus para o SAMAE acordo com as normas do CREA. 
Outros tipos de placas da contratada, fornecedores de materiais e/ou equipamentos, prestadores de serviços etc., poderão ser 
colocados com a prévia autorização da fiscalização, observando-se o disposto nas Disposições Gerais. 

10 GARANTIA 

 A garantia do objeto deverá ser de no mínimo 5 (cinco) anos. Qualquer falha que possa ocorrer devido à instalação 
inadequada ou qualidade dos materiais instalados será custeada pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o SAMAE.  
A garantia deve cobrir também qualquer deficiência de projeto, defeito ou falha de fabricação, identificada pelo SAMAE em 
qualquer época, durante a fabricação, inspeção, ensaio, transporte ou durante o período de garantia acima definido. 

11 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 

a) CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DA PROPONENTE OU INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL 
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA – SC E/OU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO – CAU - 
SC, 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,  em metros cúbicos, correspondente 
a 40% (quarenta por cento) da quantidade total prevista na planilha orçamentária,  da parcela de maior relevância, a 
seguir descrita: 

 
● Fornecimento, execução e implantação/montagem de tanque de aço vitrificado parafusado, para 

tratamento de efluentes, com capacidade igual ou superior a 2.000 m³;  
 

● Elaboração de projeto executivo mecânico de tanque de aço vitrificado parafusado, para tratamento 
de efluentes, com capacidade igual ou superior a 2.000m³;  

 
● Execução de base/fundação de concreto armado, para tanque de aço vitrificado parafusado, com 

volume de concreto igual ou superior a 100 m³. 
 

b.1) Não será admitido o somatório de atestados para comprovação dos itens exigidos. 
b.2) Os atestados poderão ser apresentados da seguinte forma:  
b.2.1) Um atestado para cada item exigido: 
b.2.2) Atestado que contenha um ou mais itens exigidos; 
 

c)  CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, a comprovação da capacidade técnico-profissional far-se-á através do 
fato da proponente possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitação, profissional de nível 
superior com atribuição profissional inerentes ao objeto deste Edital, detentor de Atestado emitido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT, por execução ou supervisão de 
obra, sem exigência de quantidade mínima, a seguir descrita: 
 

● Implantação/montagem de tanque de aço vitrificado parafusado, para tratamento de efluentes. 
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● Elaboração de projeto executivo mecânico de tanque de aço vitrificado parafusado, para tratamento 
de efluentes. 
 

● Execução de base/fundação de concreto armado para tanque de aço vitrificado parafusado. 
 

 c.1) O vínculo profissional com a proponente deverá ser comprovado através da Certidão de Pessoa Jurídica do 
CREA e /ou CAU e a apresentação de um dos seguintes documentos: 

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

 requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução. 
 
c.2) DECLARAÇÃO PESSOAL DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS indicados pela proponente, concordando com 
sua responsabilidade  técnica  perante a obra, que deverá ser obrigatoriamente ser o(s) profissional(is)  indicado(s) 
na letra “c” acima.  

 
d) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, a ser fornecido pelo Samae (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, assumindo as responsabilidades do Edital. 

d.1)  A proponente que tiver interesse em realizar a visita técnica deverá, com até 02 (dois) 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 A. Freisleben, através do telefone (47) 
2106-9144. 
 
d.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. 
 

e) DECLARAÇÃO da proponente de que, caso vencedora, disponibilizará de todos os equipamentos e ferramentas 
necessárias para execução do objeto licitado;  
 

6.2.5.1 Os atestados 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. 

12 ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS TRABALHOS 

A análise e aprovação dos trabalhos executados pela contratada serão de responsabilidade da equipe técnica do SAMAE de 
Jaraguá do Sul/SC juntamente com a Comissão de Licitação. Caberá ao SAMAE e a Comissão de Licitação analisar e avaliar 
a qualidade, quantidade, prazos, custos e acompanhamento dos objetivos propostos neste TR. Todos os trabalhos deverão 
estar de acordo com as NBR’s e parâmetros estabelecidos neste TR. Todos os projetos deverão ser apresentados a 
FISCALIZAÇÃO do SAMAE para aprovação e liberação da execução e/ou construção. 

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 



 

 

                        ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

  

    Concorrência no 082/2019 
Página 53 

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

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

 

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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14 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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15 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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16 DESENHO GUARDA CORPO 

 
PADRÃO GUARDA-CORPO SAMAE JARAGUÁ DO SUL 
 
 

 

17 PROJETOS 

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

DEVERSON SIMIONI 
DIRETOR TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.samaejs.com.br/
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ANEXO IX  
MODELO DA PLANILHA  
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ANEXO X 
CONCORRÊNCIA NO 082/2019 

 

PROJETOS 

 
 
 

 Estes Anexos estarão disponíveis na Internet no endereço www.samaejs.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 082/2019 
Página 59 

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

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

 

ANEXO XI 

CONCORRÊNCIA NO 082/2019 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                        ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

  

    Concorrência no 082/2019 
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 XII 
CONCORRÊNCIA NO 082/2019 

 
 

 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

ATESTAMOS, para os fins previstos na Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia Nº 082/2019, 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 082/2019 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL 

 
 
 
 

 
DECLARAMOS, para os fins previstos na Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia Nº 082/2019, 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. 
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ANEXO XIV 

CONCORRÊNCIA 082/2019 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  

 
NOME DA EMPRESA: ____________________________________________________________ 
CNPJ: _________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________________________________________ 
 
Apresentamos nossa proposta para a ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO,  FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, EM AÇO 
VITRIFICADO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5.000 M³ CADA, COM BASE DE CONCRETO, INCLUINDO MÃO DE 
OBRA E EQUIPAMENTOS NOVOS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS/QUANTITATIVAS E MINUTA DE CONTRATO QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL, 
conforme abaixo: 
 

Item Objeto Valor Total do 
Material/Equipament

os 

Valor Total de 
Mão- de-Obra 

Valor Global 
da proposta 

01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO,  
FORNECIMENTO, MONTAGEM INSTALAÇÃO DE 
02 (DOIS) RESERVATÓRIOS PARA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO, EM AÇO 
VITRIFICADO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 
5.000³ CADA, COM BASE DE CONCRETO, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 
NOVOS, EM CONFORMIDADE COM O, 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/RRT  

 
Obs.: Anexar Planilha Orçamentária. 


