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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2020 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, 
ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, torna público 
que no dia 05 de junho de 2020 (05/06/2020), às 14 horas, nas dependências do SAMAE, 
localizado na Rua São Januário, 124, Jardim Modelo, CEP 87225-000, no Município de Japurá, 
Estado do Paraná, fará realizar abertura da sessão de licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as disposições contidas 
na Lei Federal nº 10.520/02, e suas alterações, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, 
a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências deste edital, bem como 
todas as demais legislações aplicáveis. Para a prestação de esclarecimentos acerca deste edital, 
os interessados poderão entrar em contato com o Pregoeiro, senhor Manoel Mulinari Filho, pelo 
telefone (44) 3635-1751, exclusivamente no horário das 8h às 11:30h e das 13h às 17h. 
Os esclarecimentos serão prestados até o segundo dia útil anterior à data prevista para o 
processamento do certame, salientando-se que não serão conhecidos ou processados 
esclarecimentos verbais ou escritos dirigidos ao Pregoeiro após o segundo dia útil anterior à data 
prevista para o processamento do certame ou fora dos horários previstos acima. 
Somente os licitantes que protocolarem envelopes de proposta e de habilitação até às 
13h45min do dia 05 de junho de 2020 (05/06/2020) é que poderão participar do certame. 
 

 1. DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para o fornecimento de 
instalações de segurança compostas de corrimão de escada, guarda-corpo, tampas tipo 
alçapão, passarela, escada tipo marinheiro e tela de proteção a serem instalados na 
Estação de Tratamento de Água (ETA) do SAMAE do Município de Japurá/PR, conforme as 
especificações contidas no Anexo I deste edital. 
1.2. O limite máximo total de preço será de R$ 46.871,59 (quarenta e seis mil, oitocentos 
e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), sendo que o julgamento será pelo 
menor preço global. 
1.3. Os serviços serão executados no período de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
assinatura do contrato, podendo haver a prorrogação nas hipóteses legais. 
1.4. A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de assinatura 
do contrato, podendo haver a prorrogação nas hipóteses legais. 
1.5. Fica esclarecido que o preço ora estabelecido é o preço máximo admitido, não vinculante 
à contratação efetiva, servindo apenas como balizador máximo, de modo que o Pregoeiro, 
fundamentadamente, no âmbito das funções que lhe são inerentes, poderá não aceitar propostas 
de preços dos licitantes cujo valor seja manifestamente excessivo em relação aos preços de 
mercado, ainda que estejam situados dentro do limite máximo de preços estabelecidos no edital. 
1.6. No que tange às propostas, serão aceitas as que observarem estritamente as 
especificações completas contidas no anexo a este edital e que observarem os limites máximos 
de preços estabelecidos para cada um dos itens/lotes em que concorrerem; além disso, em 
relação à aceitação das propostas, serão observados os critérios previstos na legislação 
correlata; ao formular proposta para o lote, a licitante deve ofertar todos os itens, sob pena de 
desclassificação. 
1.7. Os licitantes interessados devem tomar como base para a confecção de suas propostas a 
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3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

relação de bens anexa a este edital, haja vista que qualquer incompatibilidade da proposta com 
a descrição das características de determinado bem ocasionará a desclassificação da proposta. 
1.8. O presente edital será disponibilizado via física, mediante solicitação ao Departamento de 
Licitações do SAMAE, pelo e-mail samaejap@uol.com.br ou pelo site 
japura.consorciocispar.com.br. 
1.9. Os preços deverão ter, no máximo, duas casas decimais após a vírgula; caso o desconto 
ofertado importe em mais que duas casas decimais após a virgula, estas serão desprezadas. 
 

 
2.1. Poderão participar deste processo licitatório as pessoas jurídicas do ramo pertinente 
ao objeto da licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira, dentre 
outras constantes deste Edital e seus Anexos. 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de: 
a) empresas que não atenderem às condições deste Edital; 
b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios e nas respectivas entidades da Administração Indireta, ou tenham sido 
suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o SAMAE de Japurá/PR, 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da Administração 
Indireta; 
c) empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 
si; 
d) pessoas jurídicas das quais participem, a qualquer título, dirigentes ou servidores da 
Administração Direta ou Indireta do município de Japurá/PR. 
 

3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, sendo 
que em caso de impugnação, esta deverá ser protocolada na sede do SAMAE, no horário das 
8h às 11:30h e das 13h às 17h, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo 
de 24 horas. 
3.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão 
pública do Pregão. 
3.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório. 
 

4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o Pregoeiro, para 
proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar 
do procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. 
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 
4.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na 
impossibilidade de interveniência nas fases do procedimento licitatório, inclusive 
formulação de lances. 
4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE 
PREÇO E HABILITAÇÃO 

a) tratando-se de representante legal da empresa (sócio), o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para conferência); 
b) tratando-se de simples representante (outro representante que não seja o representante legal 
da empresa, ou seja, agente credenciado), deve ser apresentado CREDENCIAMENTO, com 
reconhecimento de firma por parte da empresa que o está firmando, NO QUAL 
CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, que comprove os 
poderes do mandante para a outorga (com cópias autenticadas ou apresentação dos 
originais para conferência). 
4.5. O representante legal ou simples representante deverá identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
4.6. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do 
Pregão; no caso de cópias, estas devem estar  autenticadas  por  tabelião  ou  serem  
autenticadas  pelo  Pregoeiro  ou membro da sua Equipe de Apoio. 
4.7. A falta de apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 
de credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame e não-
aceitação de propostas ou envelopes   encaminhados. 
4.8. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 
credenciado. 
4.9.  Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 
4.10.  A retirada da empresa licitante antes do término da sessão importará na automática 
desistência dela quanto à participação em itens e lotes remanescentes. 
 

5.1. No dia, hora e local designados neste edital, o Pregoeiro apregoará, em viva voz, a abertura 
do pregão e recolherá os documentos de credenciamento e declaração das empresas de que 
cumprem os requisitos do edital; após o recolhimento de todos esses documentos, não será 
admitida participação de qualquer outra empresa no certame. , 
5.2 Após o recolhimento dos documentos, na presença dos interessados ou seus 
representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o Pregoeiro, que dirigirá os 
trabalhos, após abertura da reunião, fará registrar em ata os nomes dos licitantes e verificará: 
5.2.1. A conformidade da declaração, separada de qualquer envelope, dando ciência de 
que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme 
modelo constante no anexo próprio deste Edital; 
5.2.2. A existência e regularidade de envelopes devidamente fechados, contendo a 
documentação exigida para Proposta de Preço (Envelope nº 1) e Habilitação (Envelope nº 2). 
5.3. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preço e Habilitação deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados (sugerindo-se que não sejam utilizados os 
de cor branca), rubricados em seu corpo e identificados com o nome do licitante, o número e 
objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e 
"Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a seguir: 
a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
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AO SAMAE DE JAPURÁ/PR 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 

(NOME DA LICITANTE): 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de instalações de 

segurança compostas de corrimão de escada, guarda-corpo, tampas tipo 

alçapão, passarela, escada tipo marinheiro e tela de proteção a serem instalados 

na Estação de Tratamento de Água (ETA) do SAMAE do Município de Japurá/PR.  

ABERTURA: 05 DE JUNHO DE 2020 ÀS 14 HORAS 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇO 

 
b) envelope contendo os documentos de habilitação:  
 

AO SAMAE DE JAPURÁ/PR 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 

(NOME DA LICITANTE): 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de instalações de 

segurança compostas de corrimão de escada, guarda-corpo, tampas tipo 

alçapão, passarela, escada tipo marinheiro e tela de proteção a serem instalados 

na Estação de Tratamento de Água (ETA) do SAMAE do Município de Japurá/PR. 

ABERTURA: 05 DE JUNHO DE 2020 ÀS 14 HORAS 

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados 
em original, ou por processo de cópia autenticada por cartório competente, ou ainda por 
publicação em órgão da imprensa oficial; no caso de cópias simples, devem estar 
acompanhadas dos originais para conferência, no curso da própria sessão, pelo Pregoeiro ou sua 
Equipe de Apoio. 
5.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 
ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 
ou catálogos apenas como forma de ilustração das Propostas de Preços. 
5.6. Todos os documentos apresentados nos envelopes de proposta ou de habilitação 
deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil; diante disso, caso sejam 
apresentados documentos em outras línguas, estes deverão estar necessariamente 
acompanhados da respectiva tradução feita por tradutor oficial juramentado; nesse item 
enquadram-se até mesmo simples documentos apresentados para a elucidação das 
propostas, tais como folders e catálogos. 
5.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos 
documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente fornecer o objeto da presente licitação. 
5.8. A não-entrega da declaração exigida no subitem 5.2.1 deste Edital implicará o não- 
recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da 
Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame 
licitatório. 
5.9. Após a confirmação verbal, pela empresa, quanto à proposta escrita, não mais 
caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 
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e aceito pelo Pregoeiro. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “A” 
6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas, conforme Anexo XII, em envelope 
fechado, identificado como Envelope “A”. 
6.2. A proposta para o item licitado deverá ser apresentada em uma via digitada, com a 
indicação dos preços unitários que compõem o lote e o preço do lote, devidamente datada, 
rubricadas as suas folhas e assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte: 
a) designação do número desta  licitação; 
b) prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contado da data de abertura, sendo que, 
na falta de tal informação, será considerado proposto o prazo citado nesta alínea; 
c) endereço de e-mail para o recebimento de solicitações de produtos/serviços; 
d) identificação do banco, agência e conta corrente da licitante para que sejam processados os 
pagamentos. 
6.3. Ao oferecer sua proposta, o licitante concorda expressamente que nos preços mantidos na 
proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, 
estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de 
quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação; a 
Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não 
considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados; 
6.4. A execução dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
tendo como data de contagem inicial a assinatura do contrato, devendo ocorrer nos prazos 
assinalados no anexo próprio desta licitação; salienta-se que os prazos começarão a fluir da data 
em que for feita a solicitação pelo SAMAE no e-mail da empresa devidamente informado em sua 
proposta. 
6.5. Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 
variação dos custos. 

6.6. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes 
proponentes às condições deste edital. 
6.7. Ficam vedadas: 
a) a subcontratação total ou parcial do objeto pela contratada a outra empresa; 
b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato. 
 

 7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”  
7.1. Os licitantes deverão apresentar no Envelope “B” – “Documentos de Habilitação”, 
documentos que demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item. 
7.2.  Como condição prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação  do  licitante 
detentor  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  
eventual descumprimento  das  condições  de  participação  no  certame  ou  a  futura  
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
I – Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR: 
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx); 
II – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União: 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc); 
III – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
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7.3. Serão aceitas as certidões, em original, obtidas pela internet, dentro do prazo de validade, 
sujeitando- as às verificações, caso necessário. 
7.3.1. SÃO EXIGIDOS QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos 

de eleição de seus atuais administradores; quanto a esta exigência, observa-se que: 

1) a apresentação de consolidação contratual ou da última versão do estatuto social 
substitui o contrato e o estatuto originário e todas as demais alterações anteriores, 
excetuando-se as posteriores à consolidação, as quais deverão ser apresentadas; 
2) é necessária, caso não seja a via original, a autenticação, por cartório ou servidor, em todas 
as folhas do contrato social e alterações apresentados; 
3) será dispensada a apresentação, no Envelope “B”, caso a empresa já tenha 
apresentado o ato constitutivo, tal como constante neste item, na ocasião do 
credenciamento; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir 
e) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, 
conforme anexo II; 
f) declaração de idoneidade, conforme anexo VI; 
g) declaração de fato superveniente, conforme anexo VII; 
h) declaração de não parentesco, conforme XI. 
i) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
7.3.2. SÃO EXIGIDOS QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei; 
c) apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, com validade. 
7.3.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, a licitante deverá comprovar, por meio de declaração 
da Junta Comercial ou outro documento equivalente, a comprovação de seu 
enquadramento, sob pena de inabilitação caso tenha se utilizado da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo que essa declaração deverá ser 
juntada no Envelope “B”, de habilitação. 
7.3.2.2. Caso a licitante queira se valer dos benefícios do tratamento diferenciado 

conferido à microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, 

separadamente de qualquer envelope e logo no início do certame, declaração, sob as 

penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado conferida pela legislação;  

caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente essa declaração, não 

lhe será conferido o tratamento diferenciado, ainda que efetivamente seja microempresa 

ou empresa de pequeno porte. 
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7.3.2.3. Assegura-se às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito desta 

licitação: 

a) a apresentação de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição;  

b) o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a pedido, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do 

certame (momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, caso a documentação de 

regularidade fiscal exigida nos editais contenha alguma restrição; 

c) como critério de desempate, preferência de contratação, entendendo-se por empate 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

7.3.2.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” do item 

7.3.2.3 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

7.3.2.5. Para efeito do disposto na alínea “c” do item 7.3.2.3, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; nesse caso, após o encerramento 

dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item 

em situação de empate, sob pena de preclusão;  

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

da alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese da alínea “c” do item 7.3.2.3, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito.  

7.3.2.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na alínea “c” 

do item 7.3.2.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

7.3.2.7. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.3.2.3, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.3.2.8. O disposto nos itens 7.3.2.3 a 7.3.2.7 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.4. SÃO EXIGIDOS QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante, expedida em até 60 (sessenta) dias a contar da abertura 

do certame;  

7.5. SÃO EXIGIDOS QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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a) Prova de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), devidamente vigente; 
b) Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação da licitante de 
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de 
nível superior, reconhecido(s) pelo CREA/CAU (através de certidão), detentor(es) de 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedidas 
por este Conselho, que comprove ter o(s) profissional(is) fornecido/executado serviços 
de natureza compatível com o objeto deste Pregão, para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, 
ou ainda, para empresa privada. 
b.1) A prova de a Empresa possuir no quadro funcional profissional de nível superior 
será feita em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do 
contrato social, e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira do Trabalho 
(CTPS), ou por meio de contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a 
legislação civil em vigor, do qual conste a indicação do cargo ou função técnica, o inicio 
e a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional. 
c) Declaração expressa da proponente, indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) pela 
eventual execução do objeto até o seu recebimento definitivo pela contratante. O(s) 
mesmo(s) não poderá(ão) ser substituídos sem autorização da contratante; 
d) Para atendimento à qualificação técnico-operacional, a licitante (pessoa jurídica) 
deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços de forma satisfatória, 
de natureza compatível com o objeto deste Pregão. 
e)  Atestado de Visita Técnica, conforme modelo contido no ANEXO IX, OU 
Declaração de Ciência das Condições, conforme modelo previsto no ANEXO X;  
e.1) A visita técnica na sede do SAMAE não será obrigatória para elaboração das 
propostas e participação no processo licitatório. No entanto, orientamos para que as 
empresas concorrentes realizem esta visita para que tenham total conhecimento das 
condições para o fornecimento do produto/prestação de serviços, bem como das demais 
informações importantes para a elaboração da proposta de preços;  
e.2) As visitas técnicas, para os interessados, deverão ocorrer no horário compreendido 
das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, e deverão ser 
agendadas com o Sr. Manoel Mulinari Filho, pelo telefone (44) 3635-1751 ou pelo e-mail 
samaejap@uol.com.br; 
e.3) Não serão realizadas visitas técnicas na data de abertura do certame. 
7.6. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico 
ou utilização de seu acervo técnico por mais de uma proponente.  

7.7. O responsável técnico só poderá ser substituído se atendidos os requisitos 
referentes à qualificação técnica das alíneas do item 7.5, desde que exista expressa 
autorização do órgão licitante. 
7.8. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial; no caso de 
apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentados os 
respectivos originais para conferência pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, 
na própria sessão. 
 

 8. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO  
8.1. No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento 
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das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou o 
representante simples proceder ao respectivo credenciamento, comprovando possuir os 
necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos 
os demais atos inerentes ao certame. 
8.2. Aberta a sessão, os representantes legais entregarão ao Pregoeiro declaração 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (conforme anexo 
próprio) e, em envelopes separados, a proposta comercial e a documentação de 
habilitação. 
8.3. Fica proibido: 
a) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico tais como: Celular, Notebook, Netbook, 
Palm, Tablet, dentre outros, durante a realização do certame; 
b) ausentar-se da sala (sessão pública) após o início do certame; 
c) a comunicação de pessoas com os licitantes presentes, somente será permitido a 
comunicação dos licitantes com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, os demais deverão 
ficar em silêncio. 
8.4. O Pregoeiro procederá com a abertura dos envelopes “A” contendo as propostas 
comerciais, que deverão ser rubricadas por ele e membros da Equipe de Apoio, 
conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, 
classificando as propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço para o objeto licitado. 
8.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, de modo 
a possibilitar a concorrência de três empresas para que os representantes participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas. 
8.6. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes; os lances verbais serão feitos para o total do lote até o 
encerramento do julgamento deste. 
8.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, 
em ordem decrescente de valor, em intervalos mínimos que serão fixados por ele. 
8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.9. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes em relação ao valor 
total do item ou lote, sempre inferiores à proposta de menor preço. 
8.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
8.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
8.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para cada lote, para confirmação 
das suas condições habilitatórias. 
8.13. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou 
vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas 
nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade 
oferecida em sua proposta. 
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8.14. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame. 
8.16. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;   

b) apresentem valores superiores aos fixados nos anexos a este edital, ou manifestamente 
inexeqüíveis; 
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 
julgamento. 
8.17. Nas situações previstas nos itens 8.9, 8.10 e 8.14, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.18. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta 
escrita acompanhada de nova Planilha de Preços, observando o disposto no item 6.2, em 
conformidade com o anexo deste Edital e de acordo com o correspondente lote adjudicado; 
salienta-se que o licitante, desde que os valores unitários sejam inferiores aos oferecidos em sua 
proposta escrita inicial, poderá promover, a seu critério, a distribuição do valor reduzido entre os 
itens do lote. Caso não seja apresentada nova proposta, a licitante apontada como vencedora 
ficará sujeita a uma multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual poderá ser inscrita em Dívida 
Ativa e protestada em caso de não pagamento, bem como terá sua proposta considerada como 
não-aceita, passando-se à análise da proposta da segunda colocada. 
8.19. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes que desejem 
assiná-la. 
8.20. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento 
da proposta que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes. 

 

 9. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  
9.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação. 
9.2. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a Administração 
convocará o(s) vencedor(es) para assinar(em), na sede do SAMAE, o contrato respectivo, no 
prazo de 5 (cinco) dias contados do comunicado oficial . 
9.3. Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, ou então, revogará a licitação, 
sem prejuízo da aplicação da pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) àquele que der 
causa à revogação; o não pagamento da multa, no prazo de cinco dias úteis da intimação, 
incorrerá em suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração pelo prazo de dois anos, conforme o art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93, sem 
prejuízo de inclusão em Dívida Ativa e protesto. 
9.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, 
de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou 
para menos, conforme o caso. 
9.5. Os serviços deverão ser prestados diretamente no SAMAE, à conta da licitante 
vencedora, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do contrato, sendo 
que, tão logo sejam executados, será emitido Termo de Recebimento Provisório; somente após 
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as devidas conferências e aceitação é que será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 
9.6. A licitante vencedora será a única responsável pela qualidade dos serviços prestados 
fornecidos. 
9.7. O recebimento dos serviços prestados encomendados não significará a respectiva 
aceitação, a qual será efetivada após a devida fiscalização e, em sendo o caso, após perícia e 
aprovação para uso. 
9.8. A rejeição do objeto não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado. 
9.9. Ocorrendo a rejeição do objeto, a licitante será notificada pela Administração para a 
retirada, dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis. 
9.10. Os serviços a serem entregues deverão estar de acordo com as exigências do Código de 
Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os 
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 
conforme o art. 18 do referido diploma legal. 

 

 10. DAS SANÇÕES  
10.1. A licitante convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar 
injustificadamente a assinar o contrato, proceder à entrega, apresentar pendências junto aos 
cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja  promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita às penalidades a 
seguir quanto à falta de execução dos serviços solicitados, no prazo determinado: 
a) falta de fornecimento de qualquer serviço solicitado: aplicação de primeira advertência 
automática à empresa, a qual será publicada no órgão de imprensa oficial do SAMAE, sem 
prejuízo da obrigação de entrega no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da 
aplicação da advertência; 
b) falta de fornecimento de qualquer serviço solicitado, após a aplicação da primeira 
advertência: rescisão unilateral do contrato administrativo, aplicação de multa de 10% (dez por 
cento) incidente sobre o valor total dos serviços constantes na solicitação que não foi atendida e 
aplicação da declaração de inidoneidade, com o respectivo registro no Mural de Licitações do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná; salienta-se que o não pagamento da multa sujeitará a 
inscrição em Dívida Ativa e envio para protesto. 
10.2. Salienta-se que a empresa que tiver sido advertida em qualquer momento da execução 
contratual ficará submetida à aplicação da rescisão unilateral do contrato caso deixe de prestar 
qualquer serviço solicitado em qualquer outro momento da execução contratual. 

 

 11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
11.1 A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 01.001.17.512.0036.1003 - 4.4.90.30.00.00 / 4.4.90.39.00.00. 
 

 12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
12.1 O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação da 
competente nota fiscal e da aceitação definitiva da execução do objeto, assinada pelo 
Coordenador Geral do SAMAE. 
12.2. Com o intuito de garantir a plena preservação do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, assim definido como a relação existente entre o conjunto dos encargos impostos à 
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empresa com preços registrados ou contratada pela Administração e a remuneração 
correspondente recebida pelo objeto licitado, fica assegurada a recomposição, reajuste e 
atualização monetária dos preços constantes no contrato. 
12.3. Para efeitos de concessão de recomposição, reajuste e atualização monetária à empresa 
com preços registrados ou contratados pela Administração, fica definido que será preservado o 
equilíbrio econômico- financeiro estabelecido no instante em que a proposta foi formulada, em 
caráter final, pela empresa. 
12.4. Fica definido que haverá ensejo à aplicação de recomposição, atualização monetária, 
reajuste e garantia do equilíbrio econômico-financeiro diante da superveniência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculadas, capazes de retardar ou impedir a 
execução do ajuste, ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, com a 
configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual. 
12.5. Será deferida a aplicação de recomposição, atualização monetária e reajuste dos preços 
registrados ou contratados sempre que for verificado e devidamente comprovado pela empresa 
o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro. 
12.6. A solicitação da empresa deverá estar devidamente fundamentada e comprovar, de 
forma incontestável e irrefutável, que houve o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, 
salientando-se que a Administração poderá recusar o pleito formulado mediante a ausência dos 
pressupostos necessários para o deferimento, dentre eles: 
I – ausência de elevação dos encargos da empresa; 
II – ocorrência do evento causador do desequilíbrio antes da formulação da proposta; 
III – ausência de vínculo de causalidade entre o evento ensejador do desequilíbrio e a 
majoração dos encargos da empresa com preços registrados ou contratados; 
o contratado;   

IV – culpa exclusiva da empresa com preços registrados ou contratados pela majoração dos 
encargos, incluindo-se a previsibilidade da ocorrência dos eventos ensejadores. 
12.7. Fica expressamente previsto que, da mesma forma, poderá haver a redução do valor 
registrado e/ou contratado caso a Administração verifique a oscilação, para baixo, dos preços de 
mercado. 
12.8.   Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (art. 40, inciso XIV, 
alínea “a”, da Lei 8.666/93) provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor 
devido poderá ser acrescido de atualização financeira, quando demandado a 
CONTRATANTE, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas (segundo artigo 36 § 4° da IN 02 de 2008): 
I = (TX / 100) /365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 
 

 13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
13.1. O objeto só será recebido depois das verificações pelo setor competente da Administração, 
por meio de vistoria e termo de recebimento, sendo que a empresa vencedora deverá prestar 
os serviços solicitados nos prazos previstos, fluindo-se o prazo a partir da assinatura do 
contrato. 
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13.2. No caso de rejeição, o licitante deverá providenciar a imediata troca, dentro do prazo de 5 
(cinco) dias corridos, sob pena de ser aplicada a multa estabelecida no subitem 10.1, letra “b”, 
ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca; nesse caso, a 
Administração não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causados ao 
objeto entregue e rejeitado pelo setor competente. 
 

 14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME  
14.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente 
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua 
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 
14.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 
14.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou 
revogação do procedimento licitatório. 
 

 15. DOS RECURSOS  
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando então lhe será concedido o prazo de três dias 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
15.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
15.3. A petição poderá ser feita na sessão, e, se oral, será reduzida a termo em ata. 
15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeiro ao vencedor. 
15.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante vencedor. 
15.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado para 
prestar os serviços solicitados no prazo definido neste edital. 
 

 16. DOS CASOS OMISSOS  
Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade competente, 
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei Federal n° 8.666/93. 
 

 17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
17.1 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
17.2 Reserva-se ao Pregoeiro a aos membros da Equipe de Apoio o direito de solicitar, em 
qualquer época ou oportunidade, informações complementares. 
17.3 No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
a) adiada a data da abertura desta licitação; 
b) alterada qualquer condição do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua 
realização.   

17.4 Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou 
cancelamento de propostas após a sua entrega e confirmação. 
17.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta durante a realização da sessão pública de Pregão. 
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17.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
17.7 Caso não seja possível a conclusão dos trabalhos no mesmo dia, o Pregoeiro designará 
nova data e horário para a continuidade dos trabalhos, sem que isso gere qualquer indenização 
aos licitantes. 
 

 18. ANEXOS DESTE EDITAL  
18.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos:  
Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
Anexo A - DETALHAMENTO DO OBJETO; 
Anexo II - DECLARAÇÃO INCISO XXXIII, DO ART. 7ª DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
Anexo III - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DA 
HABILITAÇÃO; 
Anexo IV - CREDENCIAMENTO; 
Anexo V - DECLARAÇÃO DE ME OU EPP; 
Anexo VI - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 
Anexo VII - DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE; 
Anexo VIII - MINUTA DO CONTRATO; 
Anexo IX - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA; 
Anexo X - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CONDIÇÕES; 
Anexo XI - DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO; 
Anexo XII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

Japurá/PR, 22 de maio de 2020. 
 
 
 

MANOEL MULINARI FILHO 
Pregoeiro 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

 
Item Descrição Qtde. 

 
Unidade 

 
Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

1 Fornecimento e instalação de corrimão na escada de 
acesso à área dos filtros, em tubos galvanizados de 
1.1/4", com fundo antiferruginoso e pintura esmalte, com 
a cor a ser definida, conforme detalhes construtivos no 
projeto. 

7,80 m 86,40 673,92 

2 Fornecimento e instalação de Guarda-Corpo de proteção 
periférica da área dos filtros e do reservatório de água, 
com altura de 1,05m, executado com barras verticais 
espaçadas de 10,00cm, de metalon 15x15mm chapa 
1,20, com quadro periférico em barras de metalon 
30x30mm chapa 1,20 e montantes com espaçamento 
mínimo de 1,20m em barras de metalon 30x30mm, 
fixados na laje de piso com quatro parobolts cada 
montante, com fundo antiferruginoso e pintura esmalte, 
com a cor a ser definida, conforme detalhes construtivos 
no projeto. 

77,40 m 160,50 12.422,70 

3 Fornecimento e instalação de tampas (alçapões) nas 
aberturas dos filtros, com chapas de alumínio 
antiderrapante espessura de 2,20mm, executadas em 
quatro partes, sendo duas laterais fixas e duas centrais 
basculantes. OBS.: Para a fixação nas paredes dos 
filtros deverá ser colocado um perfil cantoneira em 
alumínio de 2”, fixado com parafusos e buchas. Para 
maior rigidez nas peças, as placas deverão ser 
instaladas sobre uma estrutura de tubos quadrados, 
conforme detalhes construtivos no projeto. 

35,20 m² 885,27 31.161,50 

4 Fornecimento e instalação de passarela de interligação 
da área dos filtros ao reservatório de água tratada, com 
largura igual a 1,00m, executada em chapa de alumínio 
antiderrapante espessura de 2,20mm e guarda-corpos 
laterais, com corrimão (conforme as especificações do 
item 2) e conforme detalhes construtivos no projeto. 

1,70 m² 312,48 531,22 

5 Fornecimento e instalação de escada tipo marinheiro 
com gaiola de proteção para permitir o acesso à torre de 
entrada de água, executada com metalon de 30 x 50, 
tanto os degraus como a peça vertical, com uma 
plataforma intermediária, com piso em chapa expandida 
de 1.1/4" x 1/8" de alumínio, conforme detalhes 
construtivos no projeto. 

6,25 m 176,28 1.101,75 
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6 Fornecimento e instalação de tela de proteção das 
aberturas da Torre de chegada/entrada de água, nas 
quatro aberturas existentes, com malha máxima de 
5,00cm, com uma abertura para permitir o acesso à área 
de divisão do fluxo de água com largura de 75,00cm e 
altura de 65,00cm, localizada na plataforma intermediária 
da escada tipo marinheiro, conforme detalhes 
construtivos no projeto. 

6,25 m² 156,88 980,50 

TOTAL........................................................................................................................................R$ 46.871,59 

 
LIMITE MÁXIMO TOTAL DE PREÇO ADMITIDO (PREÇO GLOBAL): R$ 46.871,59 
(quarenta e seis mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos). 
 
JUSTIFICATIVAS: 
 
1. PARA A CONTRATAÇÃO 
Justifica-se a aquisição de intalações de segurança compostas de corrimão de escada, 
guarda-corpo, tampas tipo alçapão, passarela, escada tipo marinheiro e tela de proteção a serem 
instalados na Estação de Tratamento de Agua (ETA), em atendimento às normas técnicas de 
segurança, visando sobretudo a segurança dos servidores que realizarão a operação da referida 
ETA. 
 

2. PARA ADOÇÃO DA MODALIDADE “PREGÃO” 

Lei 10520/2002, art. 1º – Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada 
a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei: 

– Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
 
3. PARA A ADOÇÃO DA MODALIDADE POR PREGÃO PRESENCIAL 
Deve-se a maior agilidade e facilidade na condução do processo licitatório, uma vez que 
propicia o maior contato como potenciais fornecedores e, findada a licitação, as 
tratativas com a empresa vencedora, bem como, a entrega/execução no prazo 
pretendido pela administração torna-se mais viável. 
  
No que se refere à opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se 
imprimir maior celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à 
competitividade. 
  
Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a mais adequada à 
aquisição do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário 
para decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e 
conveniência desde que motivadas, como está disposto nos autos. 
  
O Pregão Presencial, além de mais prático, fácil, simples, direto e acessível, atinge o 
seu fim, e único de toda licitação, qual seja garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados que 
atendam aos requisitos exigidos, e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração, mediante sessão pública, por meio de propostas de preços escritas 
e lances verbais, além de ser eminentemente público e aberto, não resultando, desta 
forma, em qualquer prejuízo para a Administração. 
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4. PARA A CARACTERÍSTICA DE “BEM COMUM”: 

Os Objetos descritos neste Termo de Referência são classificados como bem comum 
em atendimento ao disposto no § 1º do art. 2º do Decreto n.º 5.450/2005, pois seus 
padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de 
Referência e no Edital da licitação, por meio de especificações usuais do mercado. 
Desta forma, consideramos a modalidade de pregão como sendo a mais adequada ao 
presente caso, tendo em vista a baixa complexidade na elaboração e condução do 
processo licitatório. 

 

5. PARA OS PREÇOS SUGERIDOS: 

Para a fixação do valor máximo da licitação, optou-se pelo valor da média aritmética,  
objetivando uma maior competição para evitar desertos/fracassados e ainda não ocorrer 
sobrepreço com relação ao processo anterior; 
A pesquisa de preços é ampla e segue as orientações do TCE, pesquisas de mercado 
feitas com empresas privadas e sites comerciais foram consultados outros entes da 
administração pública através do Banco de Preços Governamentais com preços 
arrematados em outros entes nos últimos 180 dias, conforme relatórios anexos ao 
processo. 
 
6. PARA A ADOÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA 
Para que se possa aplicar com responsabilidade e zelo ao erário público e aplicação do 
princípio da economicidade, que rege a Lei 8666/93, faz-se necessária abertura da 
disputa através de Pregão para Ampla Concorrência, para possibilitar a mais ampla 
participação entre os concorrentes, minimizar as possibilidades de que o resultado do 
pregão ocorra em frustrado, cancelado ou deserto. Visto que foram realizadas 03 (três) 
pesquisas de preços prévias para a obtenção do valor máximo da presente licitação, e 
dentre estas, não se obteve o mínimo de 03 (três) cotações de Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte, podendo assim o SAMAE de Japurá adotar os preceitos 
dispostos no Art. 49, Inc. I e II da Lei Complementar n. 123/2006, visando não restringir a 
competitividade ao certame, atendendo plenamente ao disposto no Art. 3º da Lei 
8666/93. 
 
7. VISITA TÉCNICA: 
A visita técnica deriva da necessidade de vistoria prévia para a entrega e execução dos 
serviços evidenciados no Termo de Referência, porém não será obrigatória.  
 
A visita técnica e a avaliação do local onde serão executados os serviços, que deverá 
ocorrer no horário compreendido das 9h às 11h e das 14h às 16h, de segunda à sexta-
feira, e devem ser agendadas com o Sr. MANOEL MULINARI FILHO, pelo telefone (44) 
3635-1751 ou pelo e-mail samaejap@uol.com.br 
O prazo para execução da Visita é de até 1 (um) dia útil antes da data marcada para 
apresentação das propostas.  
Deverá ser apresentado um ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, que fará parte integrante 
da documentação exigida como requisito de Habilitação. 
A Empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, 
necessário apresentar DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES assumindo, 
incondicionalmente a RESPONSABILIDADE de entregar os produtos/executar os 
serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta 
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licitação. 
 
8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA LICITANTE: 
Prova de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), devidamente vigente; 
 
Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação da licitante de 
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de 
nível superior, reconhecido(s) pelo CREA/CAU (através de certidão), detentor(es) de 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedidas 
por este Conselho, que comprove ter o(s) profissional(is) executado serviços de natureza 
compatível com o objeto deste Pregão, para órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para 
empresa privada. 
 
A prova de a Empresa possuir no quadro funcional profissional de nível superior será 
feita em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato 
social, e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira do Trabalho (CTPS), ou por 
meio de contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil em 
vigor, do qual conste a indicação do cargo ou função técnica, o inicio e a descrição das 
atividades a serem desenvolvidas pelo profissional. 
 
Declaração expressa da proponente, indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) pela 
eventual execução do objeto até o seu recebimento definitivo pela contratante. O(s) 
mesmo(s) não poderá(ão) ser substituídos sem autorização da contratante; 
 
Para atendimento à qualificação técnico-operacional, a licitante (pessoa jurídica) deverá 
apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que comprove o fornecimento/prestação de serviços de forma 
satisfatória, de natureza compatível com o objeto deste Pregão. 
 
9. PROPOSTA DE PREÇOS: 
Os preços apresentados na proposta deverão estar expressos em REAIS (R$) e serão 
finais, incluídos todos os encargos a ele inerentes. 
 
Todos os custos necessários e suficientes para o atendimento do objeto do contrato, tais 
como impostos, taxas, pedágios, fretes, inspeções, supervisão, frete, carga e descarga, 
despesas com pessoal, encargos, entrega e execução no local, entre outros e demais 
custos e despesas decorrentes da execução do objeto do contrato, serão de 
responsabilidade da empresa Contratada e deverão estar inclusos no(s) preço(s) final(is) 
do(s) mesmo(s).  
A proposta de preços deverá ser entregue no formato específico, conforme anexo XII. 
 
10. CONDIÇÕES GERAIS: 
10.1 LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Deverão ser executados na Rua São 
Januário, 124, Jardim Modelo, no município de Japurá/PR, de segunda à sexta-feira, no 
horário das 07:30h até 11h30h e das 13h às 17h. 
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10.2 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: O prazo de entrega/execução será de 60 
(sessenta) dias, contados a partir data de assinatura do Contrato. 
 
10.3 TRANSPORTE: O transporte, carga e a descarga do(s) produto(s) para a execução 
do objeto, são de responsabilidade do fornecedor. 
O transporte e a descarga, de produtos para a execução do objeto da licitação, são de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA.  
Caso o objeto sofra algum tipo de sinistro (acidente) durante a carga, transporte e/ou 
descarga, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelos danos causados, e 
substituir, sem ônus para ao SAMAE, o material defeituoso. 
Os materiais necessários para a execução do objeto deverão estar adequadamente 
embalados, a fim de proteger o conteúdo durante a carga, transporte, armazenagem e 
descarga nas instalações do SAMAE garantindo, desta forma, a integridade do mesmo. 
 
10.4 RECEBIMENTO: O recebimento e conclusão do objeto será realizado por servidor 
do SAMAE designado para tal fim e somente será considerado definitivo após a 
confrontação do objeto adquirido/contratado com as especificações técnicas e 
exigências constantes neste TR. 
 
O Fornecedor deverá substituir, em tempo hábil, as peças eventualmente recusadas no 
recebimento, sendo que as substitutas deverão se sujeitar às mesmas condições de 
controle anteriormente mencionadas. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou 
substituição será determinado pelo SAMAE e a sua inobservância implicará na aplicação 
das penalidades previstas em Contrato. 
 
11. JUSTIFICATIVA PARA JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL: 
O SAMAE de Japurá/PR deve definir de maneira precisa o que realmente contempla o 

interesse público, verificando-se ainda sua conformidade com os ditames legais. Os 

editais devem sempre buscar a proposta mais vantajosa e evitar a redução do universo 

de participantes do procedimento licitatório, preservando, portanto, o referido interesse 

público. 

Sobre a futura contratação de empresa para o fornecimento de instalações de 

segurança compostas de corrimão de escada, guarda-corpo, tampas tipo alçapão, 

passarela, escada tipo marinheiro e tela de proteção a serem instalados na 

Estação de Tratamento de Água (ETA) do SAMAE do Município de Japurá/PR, a 

escolha pelo critério de julgamento deverá ser pelo MENOR PREÇO GLOBAL.   

Entendemos que, se por um lado, a Administração não pode restringir em demasia o 

objeto a ser contratado sob pena de frustrar a competitividade, por outro, não podemos 

definir o objeto de forma excessivamente ampla, podendo, neste caso, os critérios para 

julgamento das propostas falecerem, em virtude da própria administração admitir 

propostas díspares, inclusive as que não satisfazem ao interesse público. 

Assim podemos concluir que a definição do objeto da licitação pública e as suas 

especificidades são discricionárias, competindo ao agente administrativo avaliar o que o 

interesse público demanda obter mediante a aquisição. 
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No presente caso, a Administração, lançando-se do poder discricionário que tem, 

permite que para o futuro certame exista um vencedor único, contendo os itens 

agrupados.  

O Acórdão no 496/1998 do Plenário, relata que se Avalie a viabilidade técnica e 

econômica do parcelamento de compras administradas por aquele órgão, em articulação 

com o solicitante, com o objetivo de aproveitar as peculiariedades do mercado, visando a 

economicidade, e que os resultados da mencionada avaliação figurem nos autos do 

processo de compra.  

Ao se licitar por menor preço global, deve o administrador analisar por meio do setor 

acerca da viabilidade técnica e econômica de dividir-se o objeto licitatório, pois segundo 

Justen Filho, “a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e 

econômica. Não se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, 

mesmo, recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa 

do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado não pode ser 

destruída através do fracionamento” 7 . Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do 

conceito de viabilidade técnica e econômica, informando que “a viabilidade técnica diz 

respeito à integridade do objeto, não se admitindo o parcelamento quando tal medida 

implicar na sua desnaturação, onde em risco a satisfação do interesse público em 

questão. Já a viabilidade econômica significa que o parcelamento deve trazer benefícios 

para a Administração licitante, proporcionando um aumento da competitividade e uma 

conseqüente diminuição dos custos para a execução do objeto. No entanto, para uma 

real noção da viabilidade econômica do parcelamento, é preciso ter em mente a redução 

de custos proporcionada pela economia de escala”. 

Neste episódio particular, pretende-se a prestação de serviços e o fornecimento de 

materiais de forma conjunta, haja vista que desta forma possibilita ao ente público a 

melhor fiscalização à contratada, havendo também a diminuição de custo para a devida 

execução, evitando desperdício de pessoal e financeiro, sendo possível a obtenção de 

uma proposta mais vantajosa. 

Outro benefício é que com uma única empresa vencedora será estabelecido a 

padronização dos serviços a serem executados, focando em procedimentos que possam 

ter o desempenho melhorado, com maior eficiência, eficácia e efetividade. 

A execução dos serviços ora referenciados por diversos fornecedores, é 

antieconômica, antiprodutiva, sobrecarrega a administração, havendo necessidade de 

retrabalhos, enfim, diversos são os fatores que justificam a necessidade de execução do 

objeto por uma única contratada. Evitando re-serviços, a fragmentação de trabalhos e 

dificuldades na apuração de responsabilidades. 

Não menos importante, havendo uma única contratada, haverá uma melhor detecção, 

por parte da Contratante da responsabilidade da mesma pelo não atendimento ao 

contrato firmado. 

Assim, não entendemos que o agrupamento de diversos itens em um lote irá 

comprometer a competitividade do procedimento. Acreditamos inclusive que tal 

agrupamento irá resultar em considerável ampliação da competitividade, pois os valores 

se tornarão mais atraentes aos proponentes, devendo assim aumentar a probabilidade 
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de que a Administração venha a celebrar contratos mais vantajosos, tendo em vista que 

ela receberá mais propostas, beneficiando a eficiência dos contratos administrativos. 

Esta administração, com essa decisão justificada, visa aumentar o desconto oferecido 

pelas empresas licitantes devido ao ganho de escala na execução dos serviços, bem 

como facilitar e otimizar a gestão do contrato, pois caso os itens sejam divididos 

entre vários licitantes, qualquer problema na execução dos serviços por parte de 

qualquer um deles poderá comprometer a bom funcionamento dos setores desta 

Entidade ou até mesmo deixar de atender a legislação atual. 

Há o entendimento do Tribunal de Contas da União, quando decidiu pelo indeferimento 

de pedido de divisão do objeto licitado em itens, por considerar que a reunião do objeto 

em um único item, desde que devidamente justificada pela área demandante ou pelo 

pregoeiro, afasta a possibilidade de restrição indevida à competitividade. (Acórdão 

1.167/2012 – TC 000.431/2012-5 – TCU – Plenário – Relator: José Jorge) 

Essa mesma Corte se pronunciou através do Acórdão nº 732/2008, no seguinte sentido:  

"... a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada 

caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando 

qual a solução mais adequada no caso concreto". Dessa forma, verifica-se que o 

entendimento do Tribunal de Contas tem sido o de que a divisão do objeto em itens 

distintos deve ser auferida sempre no caso concreto, devendo ser aplicada a opção mais 

vantajosa para a Administração Pública, desde que não haja restrição à competitividade. 

Pela competência discricionária que é assegurada a esta administração, optamos por 
adotar o critério de julgamento menor preço  global, que se reputa mais ajustado às 
necessidades e eficiência administrativa no presente caso.    
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DETALHAMENTO DO OBJETO - PROJETO 

 
 
 

ANEXO A 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

EMPREENDIMENTO: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DOS FILTROS DA ETA. 

LOCAL: ÁREA DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO. 

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE 

JAPURÁ. MUNICÍPIO: JAPURÁ/PR. 

 

1. Introdução: 

 

O presente documento trata-se da descrição e especificações técnicas construtivas para 
a instalação de Equipamentos de segurança dos filtros da ETA de Japurá, localizados na 
Rua São Januário nº 124 – Jardim Modelo/PR, constando de: 

 Corrimão da escada de acesso aos filtros; 

 Guarda-Corpo de proteção periférica da área dos filtros e reservatório de água; 

 Tampas de Proteção dos Filtros; 

 Passarela de ligação entra a área dos filtros e reservatório de água; 

 Escada tipo Marinheiro com gaiola de proteção; 

 Tela de Fechamento das Aberturas da Torre de entrada de Água. 

2. Descritivo/Especificação: 
 

 Corrimão da escada de acesso aos filtros: 

Para atender as normas de segurança e permitir maior segurança, deverá ser instalado 
um corrimão metálico tubular com diâmetro de 1 ½”, na escada existente, fixado nas 
paredes laterais dos filtros, com parafusos e buchas. 

 

 Guarda-Corpo de proteção periférica da área dos filtros e reservatório de 
água: 

Consta de fabricação e instalação de Guarda-Corpo metálico em todo o perímetro da 
área de filtros, torre de entrada de água e reservatório de água tratada da ETA – Estação 
de Tratamento de Água, com altura de 1,05 metros, de acordo com o CÓDIGO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – CSCIP do Corpo de Bombeiros 
do Paraná. 

Deverá ser executado com um quadro periférico de tubos metalon quadrados 30 x 20mm 
e internamento com tubos metalon quadrados 15 x 15mm, colocados verticalmente, com 
espaçamento livre entre eles de 10,00cm. 

A altura das barras verticais deverá ser de 1,00 m e altura total de 1,05m. 
A fixação deverá ser feita com uma distância máxima de 1,20m, com montantes de tubos 
de metalon 30 x 20mm, com uma chapa fixadora de dimensões iguais a 10 x 10cm, 
fixadas com parabolts. 
 

 Tampas de Proteção dos Filtros: 
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Para proteção e segurança na operação da ETA, foi projetado a fabricação e instalação 
de tampas nas aberturas dos filtros, com chapas de alumínio antiderrapante, com 
espessura de 2,20mm, executadas em quatro partes, sendo duas laterais fixas e duas 
centrais basculantes. 

Para a fixação nas paredes dos filtros deverá ser colocado um perfil cantoneira em  
alumínio, de 2”, fixado com parafusos e buchas. 

Para maior rigidez nas peças, as placas deverão ser instaladas sobre uma estrutura de 
tubos quadrados conforme detalhe constante nas peças gráficas. 

A escolha deste tipo de material se deu em função das características de peso, 
durabilidade e relevos que a tornam antiderrapante e facilitam seu manuseio, devido ao 
baixo peso. 

O acabamento também é um fator relevante da chapa de alumínio antiderrapante, pois 
permite uma finalização brilhante e agradável aos olhos. Por isso, a peça é empregada 
também em itens de decoração para complementar ambientes. Outro benefício da chapa 
de alumínio antiderrapante é a fácil limpeza. A peça não sofre com corrosões e danos ao 
ser exposta à umidade, por isso, pode ser lavada apenas com sabão e água. 

Outra vantagem é sua capacidade de ser exposta às mudanças de temperatura e às 
intempéries climáticas sem ter sua estrutura afetada. Assim, a chapa de alumínio 
antiderrapante tem longa vida útil sem que sejam necessárias reformas, além do custo 
acessível, muito mais barato que o de outras ligas metálicas. 

 

 Passarela de ligação entra a área dos filtros e reservatório de água: 

Para a interligação da área dos filtros, com o reservatório de água tratada, foi projetado 
uma passarela de largura igual a 1,00m, com piso em chapa de alumínio antiderrapante 
e guarda-corpo laterais, com corrimão, com especificação igual dos itens 2.2 e 2.3. 

 

 Escada tipo Marinheiro com gaiola de proteção: 

Para permitir o acesso a torre de entrada de água, deverá ser instalada uma escada 
metálica, com Metalon 30 x 50, tanto os degraus como a peça vertical, tipo marinheiro, 
com gaiola de proteção e uma plataforma intermediária, com piso em chapa expandida de 
1.¼” x 1/8” de alumínio, conforme projeto. 

 

 Tela de Fechamento das Aberturas da Torre de entrada de Água: 

Para evitar entradas de animais, principalmente pássaros, deverá ser instalada uma 
grade de proteção telada, nas quatros aberturas existentes, com malha máxima de 5cm, 
com uma abertura para permitir o acesso a área de divisão do fluxo, de largura de 75 cm 
e altura de 65 cm, localizada na plataforma intermediária da escada tipo marinheiro. 

 

3. Orçamento: 

 

Tendo em vista a especificidade do serviço, o orçamento foi elaborado com base na 
pesquisa de mercado, em empresas especializadas em metalurgia. 

 
4. Prazo de Execução: 
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O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do 
contrato. 
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D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

(Razão  Social  do licitante),  inscrita  no CNPJ  sob o nº  , sediada na 

(endereço completo) , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do 

art. 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 
Local e data  ,         de  de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

(Razão  Social  do  licitante),  inscrita  no  CNPJ  sob  o n°  , sediada na 

  (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII 

do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação constantes no presente edital. 

 
Local e data  ,         de  de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento 
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CREDENCIAMENTO 
 
 

(Razão       Social     do      licitante)  , inscrita no CNPJ sob o n°___________, 
sediada na  (endereço completo), CREDENCIA, sob 
as penas da lei, o(a) Sr(a).    , RG nº _____________, 
para representá-la em todos os atos do pregão acima referido, conferindo-lhe totais poderes para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, 
 
Local e data  ,         de  de 2020. 
 
 

 

_____________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
 

Observação: Este documento deverá ser entregue no ato do credenciamento 
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

(Razão Social do licitante)  , inscrita no  CNPJ  sob o n°  , 

sediada na  (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado conferido 

pela legislação 

 
Local e data  ,         de  de 2020. 
 
 
 
 

 
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

 
 

Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

Declaramos para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO Nº 04/2020, instaurado por 

esse órgão, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em qualquer de suas esferas e que não sofremos qualquer tipo de penalidade 

licitatória ou contratual de nenhum órgão público da Administração Pública brasileira, 

seja em nível Federal, Estadual ou Municipal. 

 
Local e data:   ,  de  de 2020. 
 
 
 
 

 
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

Declaramos para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO Nº 04/2020, instaurado por 

esse órgão, que entre a data de abertura do envelope contendo a documentação de 

habilitação e o prazo final de vigência do contrato administrativo porventura firmado, 

caso esta empresa seja considerada vencedora, manteremos todas as condições de 

habilitação exigidas no edital acima referido, exceto em casos de caso fortuito, força 

maior ou fato do príncipe, sem a presença, portanto, de qualquer dolo ou culpa. 

 
Local e data:   ,  de  de 2020. 
 
 
 
 

 
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2020 
 

Pelo presente contrato administrativo, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ/PR, pessoa jurídica de direito público inscrita no 
CNPJ sob o nº xxx, com sede na Rua xxx, neste ato representado por seu Coordenador Geral, 
o senhor xxx, portador do RG n° xxx (SSP/PR) e inscrito no CPF sob o n° xxx, doravante 
denominado CONTRATANTE e a Empresa (...), pessoa jurídica de direito privada inscrita no 
CNPJ sob o n° (...), com sede na (...), no Município de (...), Estado d(...) (...), CEP (...), neste ato 
representada pelo sócio (...), portador do RG n° (...) (SSP/...), inscrito no CPF sob o n° (...), 
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição à 
Lei Federal nº 8.666/93, em razão da licitação pela modalidade de PREGÃO, AUTUADA SOB 
O Nº 04/2020, as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO CONTRATUAL 

 
Constitui objeto deste contrato a contratação de (...) 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 DO VALOR CONTRATUAL 

 
Pela aquisição constante na Cláusula Primeira, o contratante pagará à contratada o valor de R$ 
(...) 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DA VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO 

 
O objeto deverá ser entregue em até 60 (sessenta) após a assinatura do contrato, 
salientando-se que será solicitado após a assinatura do contrato. 
A verificação da entrega/execução do objeto, com a emissão dos respectivos termos de 
recebimento, ficará a cargo do Sr.º xxxxxx , podendo haver a substituição desse agente a 
critério do órgão fiscalizador; os termos de recebimento provisório serão emitidos em até 15 
(quinze) dias contados do recebimento, sendo que os termos de recebimento definitivo serão 
emitidos em até 30 (trinta) dias contados do recebimento, 
§1°A contratada será a única responsável pela qualidade do objeto fornecido. 
§2º A prestação do serviço não significará a respectiva aceitação, a qual será efetivada após a 
devida fiscalização pelo contratante. 
§3º Ocorrendo a prestação de serviço deficiente, a contratada será notificada pelo contratante 
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para as correções cabíveis, as quais deverão ser realizadas no prazo máximo de cinco dias úteis. 
§4º A prestação de serviço deverá estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do 
Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme 
o art. 18 do referido diploma legal. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 

 DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será feito da seguinte forma: (conforme o edital), sendo que poderá ser expedida 
a nota fiscal mesmo que o contratante não tenha emitido os termos de recebimento provisórios 
ou definitivos da entrega/execução. 
§1º Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento será 
de cinco dias a partir da sua reapresentação. 
§2º O pagamento onerará o orçamento na seguinte dotação orçamentária:  
§3º Vigorará, o presente contrato, pelo período de 180 (centro e oitenta) dias a partir da 
data de sua assinatura, podendo haver prorrogação nas hipóteses legais. 
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (art. 40, inciso XIV, alínea “a”, 
da Lei 8.666/93) provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido 
poderá ser acrescido de atualização financeira, quando demandado a CONTRATANTE, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas 
(segundo artigo 36 § 4° da IN 02 de 2008): 
I = (TX / 100) /365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA 
 DOS REAJUSTES 

 
Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis, com exceção da 
superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculadas, capazes de 
retardar ou impedir a execução do ajuste, ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, com a configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual, hipóteses 
nas quais será mantido o equilíbrio econômico-financeiro inicial contratado. 
§1° Com o intuito de garantir a plena preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
assim definido como a relação existente entre o conjunto dos encargos impostos à empresa com 
preços registrados ou contratada pela Administração e a remuneração correspondente recebida 
pelo objeto licitado, fica assegurada a recomposição, reajuste e atualização monetária dos preços 
constantes na Ata de Registro de Preços ou no contrato. 
§2° Para efeitos de concessão de recomposição, reajuste e atualização monetária à empresa 
com preços registrados ou contratada pela Administração, fica definido que será preservado o 
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equilíbrio econômico-financeiro estabelecido no instante em que a proposta foi formulada, em 
caráter final, pela empresa. 
§3° Fica definido que haverá ensejo à aplicação de recomposição, atualização monetária, 
reajuste e garantia do equilíbrio econômico-financeiro diante da superveniência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculadas, capazes de retardar ou impedir a 
execução do ajuste, ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, com a 
configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual. 
§4° Será deferida a aplicação de recomposição, atualização monetária e reajuste dos preços 
registrados ou contratados sempre que for verificado e devidamente comprovado pela empresa 
o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro. 
§5° A solicitação da empresa deverá estar devidamente fundamentada e comprovar, de forma 
incontestável e irrefutável, que houve o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, 
salientando-se que a Administração poderá recusar o pleito formulado mediante a ausência dos 
pressupostos necessários para o deferimento, dentre eles: 
I – ausência de elevação dos encargos da empresa; 
II – ocorrência do evento causador do desequilíbrio antes da formulação da proposta; 
III – ausência de vínculo de causalidade entre o evento ensejador do desequilíbrio e a 
majoração dos encargos da empresa com preços registrados ou contratados; 
IV – culpa exclusiva da empresa com preços registrados ou contratados pela majoração dos 
encargos, incluindo-se a previsibilidade da ocorrência dos eventos ensejadores. 
§6° Fica expressamente previsto que, da mesma forma, poderá haver a redução do valor 
registrado e/ou contratado caso a Administração verifique a oscilação, para baixo, dos preços de 
mercado. 
 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 

 
São obrigações: 
1) por parte da contratada: 
a) responsabilizar-se por seus funcionários, inclusive com relação a encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais e fiscais (municipais, estaduais ou federais), devendo apresentar, de 
imediato, quando solicitada, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação; 
b) responder integralmente pelas obrigações contratuais no caso de empregados seus 
intentarem ações trabalhistas em face do contratante; 
c) manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 
represente, integralmente, em todos os atos; 
d) responsabilizar-se por todos os seus encargos sociais e trabalhistas; 
e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
2) por parte do contratante: promover o pagamento dos valores estabelecidos neste 
contrato. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização contratual será exercida pelo contratante por meio da Coordenação da Divisão 
Técnica, a qual poderá, junto ao representante legal da contratada, solicitar a correção de 
eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no 
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prazo de 48 (quarenta e oito) horas, darão início a procedimento formal de rescisão unilateral e 
aplicação de penalidades contratuais.  
Parágrafo primeiro: As solicitações, reclamações, exigências, observações e 
ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste contrato serão registradas 
pelo contratante.    
Parágrafo segundo: Fica designado (a) o (a) servidor (a)------------, matrícula nº ----------, 
portador (a) da CI/RG n e ---------inscrito (a) no CPF/MF nº. ----------- para exercer a 
fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Edital, nos termos disciplinados nos 
art. 58, III e 67 da Lei federal nº 8.666/93, e de acordo com o estabelecido no Edital. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
Constituem motivo para a rescisão contratual: 
1)  de forma  unilateral: 
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
c) a lentidão do seu cumprimento, levando o contratante a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do fornecimento nos prazos estipulados; 
d) o atraso injustificado no fornecimento; 
e) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao contratante; 
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1o do art. 67 
da Lei Federal n° 8.666/93; 
i) a decretação de falência; 
j) a dissolução da sociedade; 
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada que 
prejudique a execução do contrato; 
l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 
2) de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 
§1° Constituem ainda motivos para a rescisão contratual: 
1) a supressão do fornecimento, por parte do contratante, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no §1o do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93; 
2) a suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 
contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 
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3) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo contratante 
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a  
situação; 
4) a não liberação, por parte do contratante, de local ou condições técnicas para o 
adequado fornecimento, nos prazos contratuais; 
5) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
§2° Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
§3° A contratada reconhece os direitos do contratante, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA NONA 
 DAS PENALIDADES 

 
Sem prejuízo do previsto no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao SAMAE, na hipótese 
de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como o não 
cumprimento do prazo de entrega, aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global 
do objeto, sendo que a multa poderá ser aplicada a cada novo período de 30 (trinta) dias de 
atraso. 
§1º As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, ainda, da reparação 
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que venha a acarretar ao contratante. 
§2º Em caso de aplicação de penalidade pela Contratante, fica expressamente autorizado pela 
Contratada o seu imediato abatimento, em eventual crédito existente, podendo ser retido em 
qualquer empenho, ainda que não relacionado com este instrumento. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Comarca de Cianorte, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou 
procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 DA PUBLICIDADE 

 
Fica definido que será dada publicidade do presente contrato no órgão oficial do Município, em 
cumprimento ao disposto no artigo 61, §1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições estabelecidas 
na licitação respectiva e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a qual será aplicada 
aos casos omissos. 
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E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 
duas vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

 
Japurá/PR,  de  de 2020. 
 
CONTRATANTE:    

CONTRATADA:    
 

TESTEMUNHAS: 1   
                                   CPF: 

                                         2    
                                   CPF: 
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ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

Declaro, para fins de participação em processo licitatório para contratação de empresa 
para o fornecimento de instalações de segurança compostas de corrimão de escada, 
guarda-corpo, tampas tipo alçapão, passarela, escada tipo marinheiro e tela de proteção a 
serem instalados na estação de tratamento de água do SAMAE do Município de 
Japurá/PR, de acordo com as quantidades e especificações técnicas do ANEXO I do 
Edital, que o(a) Sr(a). _____________________________________ (nome do(a) 
representante da empresa), identidade nº. ________________/_____ (UF), 
representante da empresa ____________________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº. ____________________________, efetuou visita técnica nas 
dependências do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 
Japurá/PR, verificando e tomando conhecimento de todas as características e 
especificações do Anexo I – Termo de Referência do Pregão n° 04/2020. 

 
 

Japurá-PR, ______de ___________________de 2020. 
 
 
 
 

 
Responsável pelo SAMAE 

 

 

 

 

 
Representante da Licitante 
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 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CONDIÇÕES 
 
 

A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº. ____________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a). 
________________________________, portador(a) da carteira de identidade nº. 
______________________ e inscrito no CPF sob o nº. _______________________, 
vem pela presente informar que optou em não realizar visita técnica nas dependências 
do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá/PR, e que está 
ciente das condições a serem enfrentadas durante a execução do objeto, bem como das 
exigências e especificações contidas no ANEXO I - Termo de Referência, não cabendo 
qualquer alegação posterior de desconhecimento sobre o assunto, no que diz respeito 
ao objeto do Pregão nº 04/2020. 
 
 
Local e data  ,  de  de 2020. 
 
 

 
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 
 
 

A empresa .............................., 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, especialmente 
para o PREGÃO Nº 04/2020 do SAMAE DE JAPURÁ/PR, que não mantém em seu 
quadro societário ou empresa conjugês, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, que sejam de cargo em 
confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores 
vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Samae de Japurá. 
 
 
Local e data  ,  de  de 2020. 
 
 

 
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
DADOS DA LICITANTE: 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:  
E-MAIL: 
PESSOA PARA CONTATO: 
 
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de instalações de 
segurança compostas de corrimão de escada, guarda-corpo, tampas tipo alçapão, passarela, 
escada tipo marinheiro e tela de proteção a serem instalados na Estação de Tratamento de Água 
(ETA) do SAMAE do Município de Japurá/PR, conforme as especificações contidas no Anexo I 
deste edital. 
 
Item Descrição Qtde. 

 
Unidade 

 
Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

1 Fornecimento e instalação de corrimão na escada de 
acesso à área dos filtros, em tubos galvanizados de 
1.1/4", com fundo antiferruginoso e pintura esmalte, com 
a cor a ser definida, conforme detalhes construtivos no 
projeto. 

7,80 m   

2 Fornecimento e instalação de Guarda-Corpo de proteção 
periférica da área dos filtros e do reservatório de água, 
com altura de 1,05m, executado com barras verticais 
espaçadas de 10,00cm, de metalon 15x15mm chapa 
1,20, com quadro periférico em barras de metalon 
30x30mm chapa 1,20 e montantes com espaçamento 
mínimo de 1,20m em barras de metalon 30x30mm, 
fixados na laje de piso com quatro parobolts cada 
montante, com fundo antiferruginoso e pintura esmalte, 
com a cor a ser definida, conforme detalhes construtivos 
no projeto. 

77,40 m   

3 Fornecimento e instalação de tampas (alçapões) nas 
aberturas dos filtros, com chapas de alumínio 
antiderrapante espessura de 2,20mm, executadas em 
quatro partes, sendo duas laterais fixas e duas centrais 
basculantes. OBS.: Para a fixação nas paredes dos 
filtros deverá ser colocado um perfil cantoneira em 
alumínio de 2”, fixado com parafusos e buchas. Para 
maior rigidez nas peças, as placas deverão ser 
instaladas sobre uma estrutura de tubos quadrados, 
conforme detalhes construtivos no projeto. 

35,20 m²   
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4 Fornecimento e instalação de passarela de interligação 
da área dos filtros ao reservatório de água tratada, com 
largura igual a 1,00m, executada em chapa de alumínio 
antiderrapante espessura de 2,20mm e guarda-corpos 
laterais, com corrimão (conforme as especificações do 
item 2) e conforme detalhes construtivos no projeto. 

1,70 m²   

5 Fornecimento e instalação de escada tipo marinheiro 
com gaiola de proteção para permitir o acesso à torre de 
entrada de água, executada com metalon de 30 x 50, 
tanto os degraus como a peça vertical, com uma 
plataforma intermediária, com piso em chapa expandida 
de 1.1/4" x 1/8" de alumínio, conforme detalhes 
construtivos no projeto. 

6,25 m   

6 Fornecimento e instalação de tela de proteção das 
aberturas da Torre de chegada/entrada de água, nas 
quatro aberturas existentes, com malha máxima de 
5,00cm, com uma abertura para permitir o acesso à área 
de divisão do fluxo de água com largura de 75,00cm e 
altura de 65,00cm, localizada na plataforma intermediária 
da escada tipo marinheiro, conforme detalhes 
construtivos no projeto. 

6,25 m²   

TOTAL........................................................................................................................................R$  

 
Valor total: R$ ____ (__________________________________________________________). 
 
A empresa DECLARA: 
a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 
independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) os produtos e/ou serviços ofertados atendem todas as especificações contidas no 
Termo de Referência do presente edital; 
c) estão inclusos todos os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, com 
frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas indispensáveis à execução 
do objeto da presente licitação; 
d) caso venha a vencer a licitação, terá disponibilidade dos serviços e estes serão 
executados no prazo previsto estipulado no Termo de Referência (Anexo I); 
e) está ciente que das condições de pagamento estipuladas no edital. 
 
DECLARA AINDA ESTAR DE ACORDO E CIENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS 
ESTIPULADAS EM EDITAL. 
 
Prazo da validade da proposta de preços: 90 (noventa) dias, contados da data de 
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão nº 04/2020. 
 
O prazo total para a execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, a partir da 
assinatura do contrato. 
 
Informamos, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados ao banco _____, 
Agência _____, Conta Corrente _______, Nome________. 
 
O procurador da empresa, cujo CNPJ é ___________, que assinará o Contrato, é o Sr. 
_________, nacionalidade, estado civil, cargo, Rg nº _______, CPF nº ___________,  
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residente a ______________, telefone: _______ e e-mail:____________. 
  
 
Local e data  ,  de  de 2020. 
 

 
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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