
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - SAMAE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022
CONVITE Nº 6/2022

O Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina,
através do Setor de Compras e Licitações, situado à Travessa Theodoro Junctum, nº 124, Centro,
CONVIDA essa conceituada empresa a participar do presente certame licitatório, na modalidade de
CONVITE – COMPRAS/SERVIÇOS, do tipo  MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será processado e
julgado em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/2006.
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser protocolados e entregues no setor de
protocolo do SAMAE de Rio Negrinho até as 13h55min do dia 01/08/2022.
ABERTURA DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS: Os documentos e propostas serão abertas e
analisadas pela comissão de licitação permanente às  14h00 do dia 01/08/2022,  tendo por local  o
auditório do SAMAE, no mesmo endereço.
Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora
aprazadas para esta Licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por
qualquer meio,  anteriormente a  data  de vencimento.  Também não serão aceitas,  nem levadas em
consideração,  propostas encaminhadas por  telexogramas,  telegramas,  radiogramas,  aerogramas e-
mail. 
Ocorrendo a decretação de feriado ou outro  fato  superveniente,  de caráter  público,  que impeça a
realização deste evento na data acima marcada, a Licitação fica automaticamente prorrogada para o
primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação, no mesmo local e horário.
Os esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico ou legal sobre o presente Edital deverão ser objeto
de consulta por escrito à Comissão Permanente de Licitação em até 02 (dois) dias antes da data de
abertura da Licitação. A Comissão de Licitação responderá às questões formuladas através de e-mail,
dirigido a todos os interessados que tenham retirado o Edital, apresentando a pergunta formulada e sua
respectiva resposta, antes da data marcada para a entrega dos envelopes.

1. DO OBJETO
1.1  Aquisição  de  Macromedidores  Eletromagnéticos  (tubo  sensor  flangeado  e  conversor  de
sinais) DN 300mm sem necessidade de trecho reto: 0D:0D, com fluxo Bidirecional, especificados
conforme requisitos técnicos, condições e exigências para o fornecimento e utilização em água
tratada no sistema de  abastecimento de água do SAMAE do município  de Rio  Negrinho/SC,
conforme Termo de Referência Anexo I deste edital. 
1.2 Fazem parte integrante deste Edital os anexos a seguir especificados:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II - Declaração de Inexistência de Débitos com o Município de Rio Negrinho;
ANEXO III - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de   Pe-
queno  Porte; 
ANEXO IV – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
ANEXO V -  Declaração de Inexistência de Empregados Menores;
ANEXO VI – Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital;
ANEXO VII - Orçamento Estimado;
ANEXO VIII – Modelo Proposta.
1.3 Os interessados poderão obter cópia do presente Edital e seus anexos e demais informações ou
esclarecimentos, no Setor de Tesouraria, sito à Rua Travessa Theodoro Junctum, 124, Centro, de se-
gunda a sexta-feira no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:30, fone (47) 3644-2237 ou no site
www.samaerne.sc.gov.br.

2. DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS
2.1 As despesas da presente licitação correrão à conta da dotação 291/2022-14.01.2.168.4.4.90.00.00 -
Aplicação Diretas do orçamento vigente do SAMAE.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar da presente Licitação somente:
a) Empresas convidadas pelo SAMAE de Rio Negrinho, ou
b)  Empresas  interessadas,  cadastradas  ou  que  venham  a  se  cadastrar  na  correspondente
especialidade, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo previsto para entrega
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das  propostas,  no  Setor  de  Compras  do  SAMAE  de  Rio  Negrinho,  apresentando  para  isto  a
documentação estabelecida pela Lei Federal nº 8.666/93, e
c) que satisfaçam às condições deste Edital e apresentem os documentos de habilitação e da proposta,
em envelopes distintos, identificando o número deste edital, sendo: 
ENVELOPE I – Documentação;
ENVELOPE II – Proposta de Preços, no local, data e horário indicados neste Edital.

4. DA DOCUMENTAÇÃO
4.1  Poderão  participar  da  presente  Licitação,  quaisquer  empresas  do  ramo,  que  apresentem  os
documentos a seguir descritos, em original, por qualquer processo de cópia previamente autenticada
por cartório ou servidor designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da
Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis), em única via:
a) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
b)  Prova  de  Regularidade  com  a  Fazenda  Municipal  mediante  certidão  emitida  pela  Fazenda  do
Município, do domicílio ou sede da empresa;
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS),  e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  (FGTS),  demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
d) Declaração de que a licitante não possui débitos com o Município de Rio Negrinho, conforme modelo
constante  do  Anexo  II  deste  edital.  (Exigência  somente  para  as  licitantes  não  sediadas  no
município de Rio Negrinho);
e) Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo do Anexo IV deste edital;
f)  Declaração  emitida  pela  empresa  de  que  não  possui  em seu  quadro  de  pessoal,  empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo V.
g) Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital, conforme modelo do Anexo VI
deste edital.
h) Para as empresas que pretenderem se beneficiar através do regime diferenciado previsto na Lei
Complementar  nº  123/2006  deverão  apresentar  também  Declaração  assinada  pelo  Contador
responsável  da  empresa,  sob  as  penas  da  lei,  indicando  que  a  empresa  participante  é
Microempresa ou empresa de Pequeno Porte;
i) O documento supracitado deverá ser emitido no máximo com 30 (trinta) dias de antecedência da data
prevista para abertura das propostas;
j) As Microempresas e empresas de Pequeno Porte que não apresentarem a declaração constante na
alínea “e” deste edital não poderão gozar dos benefícios previstos no capítulo V da Lei Complementar
nº 123/2006 de 14/12/2006;
k) Certidão negativa de débitos trabalhistas.
4.2 A Comissão de Licitação poderá fazer  consulta ao serviço de verificação de autenticidade das
Certidões emitidas pela INTERNET, ficando as licitantes dispensadas de autenticá-las.
4.3 Para os documentos sem prazo de validade especificado no corpo do mesmo, será considerado a
validade de 180 dias.
4.4 As licitantes que não apresentarem em forma legal e em perfeitas condições a documentação
exigida neste item, serão consideradas inabilitadas e excluídas das fases subsequentes da Licitação,
sem direito a qualquer reclamação ou indenização.
4.5 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante o SAMAE a licitante que os
tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas
ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
4.6 A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de conformidade com
os parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/93.
4.7 Os documentos exigidos deverão ser acondicionados e apresentados em envelope lacrado e/ou
fechado,  devendo o mesmo ser  timbrado ou identificado com os dados da Licitante  (razão social,
endereço,  etc.)  e a expressão “DOCUMENTOS”,  devendo ser  entregue com a proposta até  o dia,
horário e local em que se acha aberto.
4.8 É reservado à Comissão de Licitação o direito de exigir a apresentação dos documentos originais,
caso julgue necessário.

5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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5.1  Se  a  participante  do  certame  for  empresa  de  pequeno  porte  ou  microempresa,  devidamente
comprovada, a documentação de regularidade fiscal  trabalhista,  mesmo que esta apresente alguma
restrição, poderá ser apresentada após ser declarada a vencedora, ou seja, para a homologação e
posterior elaboração de contrato, conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor  de  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  a
regularização  da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais
certidões negativas e positivas, com efeito, de certidão negativa;
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da Lei Complementar
nº 123/2006, implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.2 Nas Licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas de pequeno porte.
a) Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
5.3 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, 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;
b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I
do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/2006, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrarem na hipótese do § 1º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem nos intervalos estabelecidos nos § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº
123/2006,  será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro  poderá
apresentar a melhor oferta;
d) Na hipótese da não-contratação, nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar nº
123/2006, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios,  deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta esteja vencida ou apresente alguma restrição.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 No envelope II, a PROPOSTA DE PREÇOS, deverá ser apresentada no original ou em fotocópia
autenticada, datilografada ou impressa sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em Língua Portuguesa,
em papel timbrado ou identificado com os dados da Licitante, indicando o número deste Edital, bem
como,  datada  e  assinada  pelo  representante  legal  da  empresa,  especificando  claramente,  deverá
conter ainda:
a) O preço unitário expresso em moeda corrente do país, escritos em algarismos arábicos, para cada
item  cotado,  no  qual  deverão  estar  inclusos  todos  os  impostos,  taxas,  frete  e  demais  encargos
incidentes sobre o objeto desta Licitação, considerando-se em caso de omissão, como já inclusos no
preço cotado.
b) A proposta deverá indicar o prazo de validade dos preços não podendo ser inferior a 30 (trinta) dias,
contados da abertura desta Licitação.
c) Indicar o nome do banco, agência e número de conta bancária onde será depositado o pagamento
das obrigações pactuadas.

7. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS
7.1 No dia, hora e local, estabelecidos neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas que
queiram assistir  ao  ato,  a  Comissão  Permanente  de  Licitações,  em sessão  pública,  processará  a
análise e julgamento dos documentos e propostas de preços da seguinte forma:
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7.2 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação, sendo os
mesmos rubricados pelos presentes em todas as folhas da documentação.
7.3 Caso a Comissão julgue conveniente, a seu critério, poderá suspender a reunião, a fim de que
tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova
data ou horário em que voltará a se reunir com os interessados, ocasião em que será apresentado o
resultado da habilitação.
7.4 Ocorrendo o caso previsto no item 7.3 a Comissão e participantes deverão rubricar os envelopes
das  propostas  devidamente  lacrados  que  ficarão  em  poder  da  Comissão  até  julgada  a  fase  de
habilitação.
7.5  O  não  comparecimento  de  qualquer  um dos  participantes  às  novas  reuniões  marcadas,  não
impedirá que estas se realizem.
7.6 Do resultado da habilitação caberá recurso ou desistência na forma da lei.
7.7 Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e proposta serão lavradas
Atas circunstanciadas e distintas que mencionarão todas as licitantes, os documentos e as propostas
apresentadas, as reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem
ao julgamento da Licitação, cujas Atas, serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de
Licitações e por todas as Licitantes presentes.
7.7.1 Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente.
7.8  Não  havendo  licitante  inabilitada  ou  se  todas  as  inabilitadas  manifestarem  desistência,
expressamente, em interpor recurso, intenção essa que deverá constar na Ata assinada por todas as
licitantes  presentes,  proceder-se-á  a  imediata  abertura  dos  envelopes  contendo  as  propostas  das
empresas habilitadas, sendo as mesmas rubricadas em todas as folhas, por todos os participantes, na
presença da Comissão Permanente de Licitação, que, igualmente, as rubricará.
7.9 O não comparecimento da licitante ao ato de abertura da proposta ou falta de sua assinatura na
respectiva Ata, implicará em aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitação.
7.10 Decidida a fase de habilitação, somente serão abertos os envelopes contendo as propostas dos
concorrentes declarados habilitados.
7.11 As propostas dos concorrentes não habilitados permanecerão em poder da Comissão, com os
envelopes devidamente lacrados, até a homologação da licitação.
7.12  Abertos  os envelopes das  propostas,  serão as  mesmas rubricadas pela  Comissão e por  um
representante de cada concorrente presente, em todas as folhas da proposta.
7.13 Caso a Comissão julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, a fim de
que tenha melhores condições de apreciar as propostas, marcando, na oportunidade, nova data e/ou
horário em que voltará a reunir-se publicamente para apresentação do resultado do julgamento das
propostas.

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
8.1 Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações
deste Edital e conceder o MENOR PREÇO.
8.1.1 Atendidas as condições de julgamento, a adjudicação será feita à empresa que apresentar o
menor preço, de acordo com as exigências do Edital.
8.2 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às especificações e às exigências contidas
neste Edital.
8.3  No  caso  de  todos  os  licitantes  serem  inabilitados  ou  todas  as  propostas  desclassificadas,  a
Comissão  poderá  fixar  aos  licitantes  o  prazo  de  03  (três)  dias  úteis  para  apresentação  de  nova
documentação ou de novas ofertas, respeitando o disposto no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei nº
8.666/93 e alterações.
8.4 No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas e preços, a decisão
será por sorteio, em ato público, na presença das licitantes interessadas, obedecido o parágrafo 2º do
Artigo 3º e parágrafo 2º do Artigo 45 da Lei 8.666/93.
8.5  Caberá  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  proceder  ao  julgamento  da  presente  Licitação,
submetendo  o  seu  resultado  a  consideração  do  Diretor  Geral,  com  vistas  a  homologação  da
adjudicação.
8.6 A Administração, a qualquer tempo, poderá desclassificar a licitante vencedora, mediante despacho
fundamentado,  sem que  caiba  direitos  a  indenização  ou  ressarcimento  e  sem prejuízo  de  outras
sanções  cabíveis,  caso  tenha  conhecimento  de  qualquer  circunstância  anterior  ou  posterior  ao
julgamento da Licitação, que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa.
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8.7 A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva,  após a
homologação realizada pelo Diretor-Geral.
8.8 Em caso de desistência da primeira classificada, antes ou após a adjudicação e à aplicação das
sanções cabíveis a mesma, a Comissão Julgadora poderá convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação para substituí-la nas mesmas condições estabelecidas, inclusive quanto aos
preços ou revogar a Licitação.
8.9  Poderão  também  ser  desclassificadas  quaisquer  propostas  por  critério  de  ordem  técnica,
administrativa ou jurídica, devidamente fundamentado sempre ao amparo do disposto nas leis Federais
8.666/93.

9. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
9.1  Responsabilizar-se  pelos  encargos  decorrentes  do  cumprimento  das  obrigações
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou
emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste
contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo SAMAE. 
9.2 Responsabilizar pelos prejuízos causados ao SAMAE ou a terceiros, por atos de seus empregados
ou prepostos. 
9.3 Todos os materiais deverão ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses após o recebimento
contra qualquer defeito de fabricação.
9.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital, sem prévia e expressa anuência
do SAMAE.
9.5 Reparar corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade,
no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  contratado,  se  forem  verificados  vícios,  defeitos  ou  incorreções,
resultantes da execução dos mesmos ou pelo deszelo dos materiais fornecidos e empregados.
9.6 Prestar ao SAMAE, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e informações
acerca dos materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada
para acompanhamento e apreciação dos mesmos.

10. OBRIGAÇÕES DO SAMAE
10.1  Acompanhar,  fiscalizar  e  dar  recebimento  da  entrega  dos  materiais,  através  do  servidor
responsável pelo recebimento.
10.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
10.3 Sustar o recebimento dos materiais que não estiverem de acordo com as especificações exigidas. 

11. DO FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
11.1 O prazo para o fornecimento será de até 90 dias após Homologação do processo.
11.2 A entrega dos materiais deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a
verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital. 
11.3 As notas fiscais deverão ser emitidas para: 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - SAMAE 
CNPJ: 85.908.309/0001-37 
Travessa Theodoro Junctum, n° 124, Centro, Rio Negrinho/SC - CEP: 89.295-000. 
11.4  As  Notas  Fiscais  deverão  estar  devidamente  vistadas  pelo  servidor  responsável  pelo  seu
recebimento. 
11.5 Caso os materiais não correspondam ao exigido no instrumento convocatório (Edital), a Licitante
Vencedora deverá providenciar no prazo determinado pelo SAMAE, contados da data de notificação
expedida pelo servidor responsável pelo recebimento, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei
nº 8.666/93.
11.6  Os produtos deverão ser cotados com frete CIF,  devidamente descarregado Estação de
Tratamento de Água, sito a rua Anita Garibaldi, nº 547, Bairro Alegre, Rio Negrinho/SC.

12. DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico –
SAMAE, em até 28 (vinte e oito) dias após a entrega total dos equipamentos, de conformidade
com o relatório e nota fiscal, devidamente atestado pelo servidor responsável.
12.2 É DEVER DO FORNECEDOR: informar o nome e o número do banco, da agência e da conta
bancária da empresa, para o depósito, ou boleto bancário. 
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12.3 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de
executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.
12.4 Fica  expressamente  estabelecido  que  os  preços  constantes  na  proposta  da  CONTRATADA,
incluem  todos  os  custos  diretos  e  indiretos  requeridos  para  execução  do  objeto  contratado,
constituindo-se na única remuneração devida, e, portanto possíveis instalações auxiliares,  veículos,
pessoal de apoio e manutenção, equipe de coordenação de trabalhos, entre outros necessários para a
execução dos serviços rotineiros e não rotineiros.

13. DO REAJUSTE 
13.1 Os preços constantes na proposta do licitante vencedor são fixos e irreajustáveis.

14. DAS PENALIDADES E SANÇÕES
14.1 De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho
de 1993, a licitante adjudicada que descumprir as condições previstas neste Edital de Licitação, poderá
o SAMAE, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:
14.1.1 Advertência Escrita.
14.1.2 Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do objeto, para o caso de ocorrer recusa
injustificada ou desistência da proposta.
14.1.3 No caso de atraso ou negligência na prestação dos serviços, será aplicada multa diária de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) calculado sobre o valor global do objeto, até o 10º (décimo) dia.
14.1.4 Multa de 30% ao mês sobre o valor do global no caso de atraso ou paralisação superior a trinta
dias das entregas.
14.2 Em caso de inexecução parcial ou total, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
as seguintes sanções:
14.2.1 Multa de 10% (dez por cento) do valor global do objeto.
14.2.2 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos.
14.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
14.3 Os valores das multas serão descontados de qualquer fatura ou crédito existente no SAMAE de
Rio Negrinho, não se efetuando qualquer pagamento de fatura, enquanto referida multa não houver
sido paga ou relevada a penalidade aplicada, ou ainda, cobradas judicialmente.
14.4 Não serão aplicadas as multas decorrentes de “casos fortuitos” ou “força maior”,  devidamente
comprovados.

15. DOS RECURSOS
15.1 Dos atos praticados pela Administração, decorrentes da presente licitação, cabem:
15.1.1 Recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata,
nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação da licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa.
15.1.2 Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou de que não caiba recurso hierárquico.
15.2 A intimação dos atos referidos no subitem 15.1.1., excluídos os relativos a advertência e multa de
mora, e anulação e revogação, será feita mediante publicação no mural da Autarquia - SAMAE, salvo
nos casos previstos, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotado a decisão, que
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, mencionando-se o fato na respectiva Ata.
15.3 Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” do subitem 15.1.1. terão efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presente razões de interesse público, atribuir  aos demais
eficácias suspensivas.
15.4 Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de
05 (cinco) dias úteis.
15.5 Os recursos deverão ser  propostos por escrito e dirigidos ao Diretor-Geral,  por intermédio do
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de
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05 (cinco)  dias  úteis,  ou,  nesse  mesmo prazo,  fazê-lo  subir,  devidamente  informado a  autoridade
superior,  devendo,  neste  caso,  a  decisão  ser  proferida  dentro  do  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,
contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
15.6 É vedada a licitante a utilização de recurso ou de impugnações como expediente protelatório ou
que vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão
Permanente de Licitação arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor a aplicação
ao autor às sanções cabíveis.
15.7 Os recursos interpostos fora do prazo legal, não serão levados em consideração.

16. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
16.1 Por razões de interesse público, ou em decorrência de fato superveniente, o Diretor-Geral poderá
revogar  ou  anular  a  presente  licitação,  sem  que  tal  ato  possa  gerar  obrigação  de  indenização,
ressalvando o disposto no parágrafo único, do artigo 59, da Lei 8.666/93.
16.2 A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo
único do artigo 59, da Lei 8.666/93.
16.3 No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 O SAMAE de Rio Negrinho poderá tolerar o não cumprimento de alguma exigência de caráter
eminentemente burocrático, descrito no presente Edital, desde que tal tolerância venha em defesa dos
interesses do SAMAE e não se constitua num desvio substancial da proposta.
17.2 Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital.
17.3 A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste
Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93.
17.4  A  apresentação  da  proposta  de  preços  será  considerada  como evidência  de  que  a Licitante
examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, e obteve informações sobre qualquer ponto
duvidoso  antes  de  apresentá-la,  e  considerou  que  os  elementos  desta  licitação  lhe  permitam  a
elaboração de uma proposta totalmente satisfatória.
17.5 A licitante vencedora assumirá integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no que
diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os demais encargos que por ventura
venham a incidir sobre o objeto do presente Edital.
17.6 Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas
mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões de que
trata o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
17.7 No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para abertura
das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias decorridos a partir do
último aviso publicado e utilizando-se dos meios anteriormente adotados para a nova divulgação.
17.8 É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da Licitação, a promoção de
diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo.
17.9  A Comissão  Permanente de Licitação  poderá solicitar  parecer  técnico  interno  ou externo  em
qualquer fase da presente licitação.
17.10 Onde este  Edital  for  omisso,  prevalecerão  ou termos da Lei  Federal  8.666/93 e alterações,
reservando-se ainda ao SAMAE de Rio Negrinho, o direito de revogar no todo ou em parte o presente
Edital, sem que dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou indenização por
parte das licitantes.

E para que ninguém possa alegar ignorância é o presente Edital afixado no Mural do SAMAE de Rio
Negrinho, à Rua Travessa Theodoro Junctum, nº 124 -  Centro.

Rio Negrinho, 21 de julho de 2022.

VALDIR FIRMO CAETANO JÚNIOR
Diretor Geral
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022
CONVITE Nº 6/2022

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1 Aquisição de Macromedidores Eletromagnéticos (tubo sensor flangeado e conversor de sinais) DN
300mm  sem  necessidade  de  trecho  reto:  0D:0D,  com  fluxo  Bidirecional,  especificados  conforme
requisitos técnicos, condições e exigências para o fornecimento e utilização em água tratada no sistema
de  abastecimento  de  água  do  SAMAE  do  município  de  Rio  Negrinho/SC,  conforme  Termo  de
Referência.

2. JUSTIFICATIVA
2.1  Justifica-se  a  necessidade  da  aquisição  para  substituição  do  objeto  acima,  na  Estação  de
Tratamento  de  Água  do  bairro  Alegre,  mais  especificamente  nas  casas  de  bombas  principais  que
servirão como totalizadores do volume de água tratada produzida na ETA.

3. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
3.1  O equipamento deverá, no mínimo, ser como aqui especificado. Assim sendo, todas as
discrepâncias que porventura existirem entre as especificações contidas neste documento e o padrão
do proponente, deverão ser claramente listadas na proposta e a sua aceitação         estará         sujeita      à
análise por  parte da equipe  técnica do  SAMAE. É obrigatório ao fabricante indicar materiais
superiores aos aqui listados.
3.1.1 REQUISITOS GERAIS
3.1.2 CONDIÇÕES DE AMBIENTE
3.1.2.1 Temperatura ambiente local  máxima = 50º C

                            mínima = -10º C
3.1.2.2 Umidade relativa do ar
            local tubo de vazão = 95 % local do conversor = 80%
3.1.2.3 Outras condições locais
            local sujeito a alagamento
            instalação (tubo de vazão e conversor) abrigada
            possibilidade de exposição ao gás cloro
            cloro residual – concentração de até 10 ppm (*)
(*) esta concentração poderá ocorrer na água tratada que circula pelo interior do tubo de vazão.
3.1.3 NORMAS TÉCNICAS
3.1.3.1 O medidor a ser fornecido ao SAMAE deverá atender as normas ISO 6817 (método de uso) e
ISO 9104/2000 (avaliação, ensaio e performance) de acordo com as últimas revisões e para os casos
omitidos deverá ser seguida rigorosamente esta especificação ou normas internacionalmente
reconhecidas, sendo que também estas estarão sujeitas à aprovação do corpo técnico do SAMAE.
3.1.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS
3.1.4.1 Encaminhamento de documentos técnicos para aprovação e liberação do produto final, na en-
trega: 
- O fornecedor deverá encaminhar ao SAMAE os seguintes documentos:
3.1.4.1.1 Manual do equipamento, em português.
3.1.4.1.2 Certificado de calibração – sentido direto e reverso- ACREDITADO emitido por laboratório
ACREDITADO pelo INMETRO/RBC. A Calibração do medidor deve ser conforme a Norma ABNT/ISO
NBR 9104/2000 e Norma ISO 6817. Ou certificados emitidos por laboratórios internacionais perten-
centes à acordo de reconhecimento mutuo (INMETRO ou carimbado pelo INMETRO).
3.2 CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
3.2.1 O medidor eletromagnético de vazão será constituído por um elemento primário de medição
(tubo de vazão) e um elemento secundário remoto de medição (conversor de sinal).
3.2.2 O fornecimento deverá ser completo, incluindo todos os acessórios, ferramentas especiais,
bem como a execução de ensaios e transporte.
3.3 CONDIÇÕES DO PROCESSO 
3.3.1 Condutividade do fluído = 20 us/cm
3.3.2 Temperatura externa ambiente = - 5º a 50º C
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3.3.3 Temperatura do processo = 0º a 50º C
3.4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS
3.4.1 Elemento Primário de Medição – Tubo de Vazão 
3.4.1.1 DESCRIÇÃO BÁSICA
- O tubo de vazão será construído na forma de um carretel flangeado  Classe de Pressão mínima
PN10 e constituído dos seguintes elementos básicos:
3.4.1.1.1 BOBINAS DE CAMPO
- As bobinas de campo serão em número de duas e estarão posicionadas diametralmente opostas uma
a outra e localizadas em um plano perpendicular ao solo, na parte superior e na parte inferior do tubo
de vazão.
- A excitação das bobinas deverá ser feita através de sinal controlado pelo elemento secundário de
medição (conversor de sinal).
3.4.1.1.2 ELETRODOS DE MEDIÇÃO
- Os eletrodos de medição serão em número de dois e juntamente com todos os componentes dos
mesmos (haste, arruelas, porcas, etc.) deverão ser fabricados em material apropriado para contato com
o fluído medido. A posição dos eletrodos também será um diametralmente oposto ao outro e  localiza-
dos em um plano paralelo ao solo.
OBSERVAÇÃO:  Como exemplo,  referenciar-se  a  um medidor  instalado  no  plano  paralelo  ao  solo
(plano dos eletrodos de medição paralelo e plano das bobinas de campo perpendicular ao solo).
- Os eletrodos e seus componentes serão fabricados a partir de aço inoxidável conforme com a norma
da ABNT NBR 5601 grau 316 (equivalente a AISI 316) ou material superior.
- Os Eletrodos Deverão Ter O Formato Em Pontas Arredondadas.
3.4.1.1.3 CORPO EXTERNO DO TUBO DE VAZÃO
- O corpo externo e os flanges do tubo de vazão deverão ser fabricados a partir de aço carbono comum
tipo SAE 1020 preparado para operar em ambiente com possibilidade de submersão e ambientes corro-
sivos, principalmente ação do cloro com concentração a 10 ppm.
3.4.1.1.4 REVESTIMENTO EXTERNO
- O Revestimento Externo Deverá Ser A Prova De Corrosão, Resistir A Uma Umidade Constante De 95
%, Possibilidade  De  Imersão  E  As  Concentrações  De  Cloro  Já  Mencionadas  Anteriormente,  Por
Exemplo, Aplicação De Pintura Epóxi Poliamida Ou Poliuretano.
3.4.1.1.5 CORPO INTERNO DO     TUBO     DE     VAZÃO  
- O corpo interno entre a bobina e o revestimento deverá ser fabricado a partir de aço inoxidável AISI
304 (ABNT NBR 5601 grau 304), liga não metálica ou material de superior qualidade.
3.4.1.1.6 REVESTIMENTO INTERNO
- O Revestimento Interno Do Elemento Primário De Medição (tubo De Vazão) Deverá Ser De Borracha
NBR, EPDM, RILSAN, Neoprene, Borracha Ou Ebonite, Devendo Suportar Concentrações Residuais
De Cloro Conforme Mencionado Anteriormente.
3.4.1.1.7 ATERRAMENTO
-  O aterramento do tubo de vazão será feito através de anéis de aterramento ou eletrodo de
aterramento, terminais de aterramento na própria carcaça do mesmo ou eletrodos de aterramento,
- Deverá acompanhar ao equipamento protetor de surto externo para alimentação, bobina e eletrodos.
3.4.1.1.8 ANÉIS DE ATERRAMENTO
- Quando O Aterramento For Feito Através De Anéis, Estes Deverão Ser Instalados Em Fábrica E
Fornecidos Em Aço Inoxidável AISI 316 L (ABNT NBR 5601 Grau 316) E Serão Providos De Ranhuras
De Usinagem Para Permitir Melhor Aderência Com As Juntas De Borracha (também Fornecidas No
Conjunto). Além Disso, O Diâmetro Interno Destes Anéis Deverá Ser Idêntico Ao Diâmetro Interno Do
Tubo De Vazão, Considerando O Revestimento.
3.4.1.1.9 TERMINAIS NA CARCAÇA DO TUBO DE VAZÃO
- Quando não forem fornecidos os anéis de aterramento, a carcaça deverá ser provida de terminais de
aterramento  fabricados  em  material  (ou  com  revestimento  externo)  que  não  seja  corroído  pelas
condições do meio ambiente, já mencionadas anteriormente.
3.4.1.1.10 GRAUS DE PROTEÇÃO DO ELEMENTO PRIMÁRIO DE MEDIÇÃO
- O grau de proteção do elemento primário de medição (tubo de vazão), incluindo as conexões
elétricas, deve ser no mínimo IP 68, garantindo a operação continua sob imersão de até 2 metros.
3.4.1.1.11 CONEXÕES ELÉTRICAS
- As conexões elétricas serão efetuadas através de cabos de interligação entre os elementos primário e
secundário de medição e constarão de:
3.4.1.1.12 CABO DE EXCITAÇÃO DAS BOBINAS
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- Cabo duplo sem blindagem e com identificação.
3.4.1.1.13 CABO DE SINAL DOS ELETRODOS
- Cabo dotado de blindagem dupla.
-  OBSERVAÇÃO: as características técnicas (dimensionais) dos cabos serão especificadas pelo
fornecedor, face às exigências do SAMAE em termos de tensão de alimentação e outras que deverão
ser analisadas rigorosamente para a proposição dos cabos mais adequados.
NOTA   01  : as conexões dos cabos ao elemento primário de medição (tubo de vazão) deverão possuir
um sistema de vedação contra umidade e alagamento. os medidores deverão ser fornecidos com termi-
nais prensa cabo para todas as conexões elétricas externas ao referido tubo de vazão.
NOTA   02  :  os cabos elétricos serão fornecidos pelo SAMAE pois os existentes são novos e estão em
boas condições.
3.4.1.1.14 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
- O corpo do elemento primário de medição deverá ter uma placa/etiqueta de identificação indelével,
com as principais informações técnicas gravadas.
3.4.2 ELEMENTO SECUNDÁRIO - CONVERSOR DE SINAL
3.4.2.1 DESCRIÇÃO     BÁSICA  
- O conversor de sinal deverá ser do tipo micro processado e programável no local de utilização para as
funções de vazão, totalização de volumes, alarmes e sinais de saída. A caixa de proteção será  fabri-
cada a partir de liga de alumínio com baixo teor de cobre ou fibra de vidro reforçada poliamida,  NEMA
4/4X e IEC 529 IP 66, 67, 66/67 ou equivalente/superior, com revestimento a base de poliuretano e
vedações em borracha. Deverá dispor  de todos os terminais  necessários para todas as conexões,
fusíveis e outros componentes que se fizerem necessários. O conversor deverá possuir os protetores
de surto incorporados no equipamento. O conversor deverá vir com todos os acessórios necessários
para fixação em parede.
3.4.2.2 REQUISITOS     BÁSICOS     MÍNIMOS  
3.4.2.2.1 O conversor de sinal deverá possuir um totalizador de vazão sem RESET externo com
integração digital em unidades de engenharia e no mínimo sete dígitos.
3.4.2.2.2 O conversor de sinal deverá ser remoto e possuir display frontal do tipo LCD (cristal
líquido).
3.4.2.2.3 A parametrização do conversor deverá ser realizada através de teclado localizado na parte
frontal do mesmo.
3.4.2.3 FUNÇÕES INCORPORADAS     AO     CONVERSOR     DE     SINAL  
3.4.2.3.1 Medição de Vazão.
3.4.2.3.2 Deverá possuir totalizadores.
3.4.2.3.3 Deverá Dispor De Corte Por Vazões Baixas E Corte Por Tubulação Vazia.
3.4.2.3.4 Deverá possuir senha de segurança para que a programação do medidor seja efetuada ape-
nas por pessoas autorizadas.
3.4.2.3.5 Deverá possuir menu de auto diagnóstico de falhas, além de um contato de saída que
permita identificar a ocorrência de um problema interno (sinal de alarme).
3.4.2.3.6 Deve Possibilitar A Indicações De Vazões Nos Sentidos Direto E Reverso.
3.4.2.3.7 Deve Possuir Indicação De Vazão Instantânea Em Unidades De Engenharia (m3, Litro) /
(hora, Minuto, Segundo).
3.4.2.3.8 Deve possuir condições de zero e span não interativos.
3.4.2.3.9  Deve Manter Os Dados De Totalização Armazenados Na Memória, Mesmo Quando
Ocorrer Queda De Energia Elétrica (totalizador Não Volátil).
3.4.2.3.10 O equipamento deve possuir ajuste de zero automático sem necessidade de parada do fluxo
da linha.
3.4.2.4 CARACTERÍSTICAS     METROLÓGICAS  
3.4.2.4.1 Rangeabilidade
- A rangeabilidade deverá ser de no mínimo 400:1  Faixa de veloc. mínima: 0,01 a 12 m/s.
3.4.2.4.2 Exatidão mínima do valor medido

 Velocidades ≥ 0,02 m/s e < 0,1 m/s = Exatidão ± 5%

 Velocidades ≥ 0,1 m/s e < 0,3 m/s = Exatidão ± 2%
 Velocidades ≥ 0,3 m/s até 5 m/s = Exatidão 0,5%

3.4.2.4.3 Repetibilidade Mínimo de ± 0,1 % da leitura
3.4.2.4.4 Estabilidade
- Mínimo de ± 0,1 % da vazão
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3.4.2.4.5 Efeitos Da Temperatura Ambiente, RFI, Voltagem Da Alimentação E Vibração.
3.4.2.5 CARACTERÍSTICAS     ELÉTRICAS  
3.4.2.5.1 Sinais de saída.
3.4.2.5.1.1 Saída De Corrente Analógica: 0 A 20 MA Ou 4 A 20 MA + Alarme - Corrente Contínua
Proporcional À Vazão.
3.4.2.5.1.2 Deverá possuir sinal de saída de frequência (pulsos) com variação de frequência propor-
cional à vazão, saída de frequência de 0 a 1000 Hz.
3.4.2.5.1.3 Deverá Possuir Saída Para Alarme De Vazão Alta E Baixa.
3.4.2.5.1.4 Características De Alimentação Tensão De Alimentação: 24Vcc.
3.4.2.6 COMUNICAÇÕES
- O conversor de sinal deverá possuir protocolo de comunicação nativo RS485-Modbus RTU”, integrado
ao modulo eletrônico (de projeto de fábrica).
3.5 ENSAIOS, INSPEÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE
3.5.1 ENSAIOS DE RECEBIMENTO
3.5.2 Os ensaios e inspeção metrológica poderão ser realizados na fábrica do fornecedor (ou em labo-
ratório formalmente credenciado pelo mesmo), na presença de inspetor indicado pelo SAMAE, a critério
a ser determinado pela Autarquia, na etapa final de fabricação.
3.5.3 A data de realização dos ensaios deverá ser comunicada com pelo menos 15 (quinze) dias corri-
dos de antecedência.
3.5.4 O SAMAE poderá, a seu critério e/ou conveniência, deixar de acompanhar os ensaios de recebi-
mento na fábrica do fornecedor.
3.5.5 Se optar por esta última hipótese o SAMAE deverá avisar com antecedência o fornecedor,  prazo
mínimo de 07 (sete) dias corridos.
3.5.6 O fornecedor deverá permitir livre acesso do inspetor credenciado a todos os locais onde se de-
senvolvam atividades relacionadas a este fornecimento, inclusive armazenagem.
3.5.7 Serão verificadas, as dimensões dos flanges, comprimento, diâmetros internos e externos (ele-
mentos dimensionais), assim como desempenho final da curva de erros (elementos metrológicos), cali-
bração, além de verificação funcional.
3.5.8 Para o caso em que sejam detectadas não conformidades no equipamento ou matéria prima en-
tregue durante os ensaios, não se eximirá o fabricante da responsabilidade de fornecer o mesmo,  na
data de entrega prometida. O não cumprimento com a data de entrega sujeitará o fabricante às penali-
dades aplicáveis ao caso.
3.5.9 Além dos ensaios antes descritos serão verificados preparação, tratamento, pintura e acabamento
das superfícies.
3.6 CALIBRAÇÃO
3.6.1 O fabricante deverá apresentar Certificado de Calibração dos equipamentos utilizados nos en-
saios dos macromedidores, ACREDITADO pelo INMETRO, ou certificados emitidos por labo-
ratórios internacionais pertencentes à acordo de reconhecimento mutuo (INMETRO ou carim-
bado pelo INMETRO).
3.7 FERRAMENTAS ESPECIAIS
3.7.1  As  ferramentas especiais  para  montagem, manuseio  ou  manutenção deverão fazer  parte  do
fornecimento.
3.8 TRANSPORTE
3.8.1 Os medidores deverão ser transportados pelo fornecedor e entregues no endereço definido
pelo SAMAE. O seguro do transporte será de responsabilidade do fornecedor.
3.9 INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO INICIAL E ACEITAÇÃO
3.9.1 A aceitação final do equipamento ficará condicionada à perfeita operação do mesmo definitiva-
mente instalado, livre de quaisquer problemas operacionais de desempenho.
3.9.2 Caberá ao fornecedor corrigir quaisquer não conformidades constatadas durante a operação ini-
cial do equipamento de imediato e sem qualquer ônus adicional para o SAMAE.
3.9.3 No ato da entrega dos medidores, o fornecedor deverá apresentar toda a documentação relativa
ao equipamento fornecido, incluindo certificado de conformidade de que o equipamento atende aos req-
uisitos fixados nesta especificação e demais documentos integrantes deste fornecimento, como: folha
de dados, relatório de ensaios, certificado de procedência de matérias primas e outros conforme estab-
elecido nesta especificação técnica.

4. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4.1 A PROPONENTE deverá garantir  os equipamentos da solução fornecida contra falhas de fabri -
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cação e vícios de origem, pelo período de 12 (doze) meses. 
4.2 Durante o período de vigência da garantia, nenhum valor será cobrado do SAMAE pelo atendimento
das chamadas que por ventura venham a ocorrer. Custos com substituição de peças defeituosas de
fábrica também correrão por conta da PROPONENTE.
4.3 O equipamento deverá possuir assistência técnica em território nacional, que permita atendimento,
em casos de chamados de emergência, em no máximo 24 horas durante a vigência da garantia.
4.4  A  PROPONENTE  deverá  informar  em  sua  Proposta  de  Preços  a  identificação  completa  da
Assistência  Técnica Autorizada,  a  qual  ficará responsável  por  atender as demandas que surgirem
referentes a problemas de fabricação e funcionamento.

5. DO FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
5.1 O prazo para o fornecimento será de até 90 dias após Homologação do processo.
5.2 A entrega dos materiais deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a
verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital. 
5.3 As notas fiscais deverão ser emitidas para: 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - SAMAE 
CNPJ: 85.908.309/0001-37 
Travessa Theodoro Junctum, n° 124, Centro, Rio Negrinho/SC - CEP: 89.295-000. 
5.4  As  Notas  Fiscais  deverão  estar  devidamente  vistadas  pelo  servidor  responsável  pelo  seu
recebimento. 
5.5 Caso os materiais não correspondam ao exigido no instrumento convocatório (Edital), a Licitante
Vencedora deverá providenciar no prazo determinado pelo SAMAE, contados da data de notificação
expedida pelo servidor responsável pelo recebimento, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei
nº 8.666/93.
5.6 Os produtos deverão ser cotados com frete CIF, devidamente descarregado na Estação de
Tratamento de Água, sito a rua Anita Garibaldi, nº 547, Bairro Alegre, Rio Negrinho/SC

6. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
6.1  Responsabilizar-se  pelos  encargos  decorrentes  do  cumprimento  das  obrigações
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou
emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste
contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo SAMAE. 
6.2 Responsabilizar pelos prejuízos causados ao SAMAE ou a terceiros, por atos de seus empregados
ou prepostos. 
6.3 Todos os materiais deverão ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses após o recebimento
contra qualquer defeito de fabricação.
6.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital, sem prévia e expressa anuência
do SAMAE.
6.5 Reparar corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade,
no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  contratado,  se  forem  verificados  vícios,  defeitos  ou  incorreções,
resultantes da execução dos mesmos ou pelo deszelo dos materiais fornecidos e empregados.
6.6 Prestar ao SAMAE, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e informações
acerca dos materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada
para acompanhamento e apreciação dos mesmos.

7. OBRIGAÇÕES DO SAMAE
7.1 Acompanhar, fiscalizar e dar recebimento da entrega dos materiais, através do servidor responsável
pelo recebimento.
7.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
7.3 Sustar o recebimento dos materiais que não estiverem de acordo com as especificações exigidas. 

8. DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento será realizado pelo  Serviço Autônomo Municipal  de Saneamento Básico –
SAMAE, em até 28 (vinte e oito) dias após a entrega total dos equipamentos, de conformidade
com o relatório e nota fiscal, devidamente atestado pelo servidor responsável.
8.2 É DEVER DO FORNECEDOR:  informar o nome e o número do banco, da agência e da conta
bancária da empresa, para o depósito. 
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8.3 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de
executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.
8.4  Fica  expressamente  estabelecido  que  os  preços  constantes  na  proposta  da  CONTRATADA,
incluem  todos  os  custos  diretos  e  indiretos  requeridos  para  execução  do  objeto  contratado,
constituindo-se na única remuneração devida, e, portanto possíveis instalações auxiliares,  veículos,
pessoal de apoio e manutenção, equipe de coordenação de trabalhos, entre outros necessários para a
execução dos serviços rotineiros e não rotineiros.

9. DO REAJUSTE 
9.1 Os preços constantes na proposta do licitante vencedor são fixos e irreajustáveis.

10. DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS
10.1 As despesas da presente licitação correrão à conta da dotação 291/2022-14.01.2.168.4.4.90.00.00
- Aplicação Diretas do orçamento vigente do SAMAE.

10. DO VALOR TOTAL ESTIMADO
11.1 O valor total estimado para fornecimento de 02 (dois) MACROMEDIDORES, objeto do presente
termo, elaborado com base no valor mediano dos preços praticados no mercado, conforme pesquisa
realizada junto a fornecedores do ramo é de R$ 54.520,66 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte
reais, sessenta e seis centavos).

Rio Negrinho, 21 de julho de 2022.

VALDIR FIRMO CAETANO JÚNIOR
Diretor Geral
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022
CONVITE Nº 6/2022

ANEXO II  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

 (NOME DA EMPRESA), CNPJ (000), sediada (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que
até a presente data inexistem débitos seus com a Fazenda do Município de Rio Negrinho, relativos a
tributos municipais.
(local e data)
(nome e número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com
o número do CNPJ.

Rio Negrinho,... de ...... de 2022.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022
CONVITE Nº 6/2022

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____________________________  (nome  da  empresa),  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
___________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  Sr.(a)
__________________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
______________________ e CPF n º ______________________, DECLARA, para fins do disposto no
item 5 do Edital do Convite nº 6/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que
esta empresa, na presente data é considerada:
(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da
Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

(localidade) __________ de ______________________ de 2022.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022
CONVITE Nº 6/2022

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no presente
processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)
______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com
o número do CNPJ.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022
CONVITE Nº 6/2022

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo), Declara expressamente que não
possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera
a Lei nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número    do CNPJ.

2)  Se  a  empresa  licitante  possuir  menores  de  14  anos  aprendizes  deverá  declarar  essa
condição.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022
CONVITE Nº 6/2022

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto do edital e os
termos constantes no Edital do Convite nº 6/2022, do Município de Rio Negrinho e seu (s) ANEXOS (S)
e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas,
inclusive  as  demais  formalidades relativas  à  documentação  que  deverá  ser  apresentada  para  fins
habilitação.

Data:

Assinatura e Carimbo da Proponente.

Rio Negrinho,   de                                  de 2022.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022
CONVITE Nº 6/2022

ANEXO VII
ORÇAMENTO ESTIMADO

O valor total estimado, objeto do presente termo, elaborado com base no valor mediano dos preços
praticados  no  mercado,  conforme  pesquisa  realizada  junto  a  fornecedores  do  ramo,  fica  assim
constituído:

ITEM QTDE. DESCRIÇÃO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

1 2  Macromedidores  Eletromagnéticos  (tubo  sensor
flangeado  e  conversor  de  sinais)  DN  300mm  sem
necessidade  de  trecho  reto:  0D:0D,  com  fluxo
Bidirecional,  especificados conforme requisitos técnicos,
condições e exigências para o fornecimento e utilização
em água tratada no sistema de abastecimento de água do
SAMAE  do  município  de  Rio  Negrinho/SC,  conforme
Termo de Referência Anexo I deste edital. 

27.260,33 54.520,66 

O VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 54.520,66

Rio Negrinho, 21 de julho de 2022.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022
CONVITE Nº 6/2022

ANEXO VIII
MODELO PROPOSTA

Ao Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico de Rio Negrinho
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no
item 6 do Edital do Convite nº 6/2022, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

ITEM QTDE. DESCRIÇÃO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

1 2
Aquisição  de  Macromedidores  Eletromagnéticos
(tubo  sensor  flangeado e  conversor  de  sinais)  DN
300mm sem necessidade de trecho reto: 0D:0D, com
fluxo Bidirecional, especificados conforme requisitos
técnicos,  condições  e  exigências  para  o
fornecimento e utilização em água tratada no sistema
de abastecimento de água do SAMAE do município
de Rio Negrinho/SC, conforme Termo de Referência
Anexo I deste edital. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ADJUDICADO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
NOME DA AGÊNCIA, Nº DA AGÊNCIA E Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1  A  proponente  declara  conhecer  os  termos  do  instrumento  convocatório  que  rege  a  presente
licitação.
PREÇO:
Deverá ser cotado, preço unitário do item, de acordo com o Edital.
A proposta terá validade não inferior a 30 (trinta) dias, a partir da data de abertura do CONVITE.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
PRAZO DE ENTREGA: 90 dias, após a emissão da Ordem de Compra.
2.2 Declaro para fins de participação no CONVITE nº 6/2022 – Objeto: Aquisição de Macromedidores
Eletromagnéticos (tubo sensor flangeado e conversor de sinais) DN 300mm sem necessidade de
trecho  reto:  0D:0D,  com  fluxo  Bidirecional,  especificados  conforme  requisitos  técnicos,
condições  e  exigências  para  o  fornecimento  e  utilização  em  água  tratada  no  sistema  de
abastecimento  de  água  do  SAMAE  do  município  de  Rio  Negrinho/SC,  conforme  Termo  de
Referência Anexo I deste edital. 
Declaro ainda, que a licitante proponente se compromete a cumprir o prazo de entrega constantes do
edital.

Rio Negrinho,     de                   de 2022.
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