SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
CNPJ: 95.778.502/0001-54
COCAL DO SUL - SC

e-mail: samae@samaecocaldosul.sc.gov.br
Fone: (48)3447-6350/3447-0887
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018
PROCESSO Nº 88/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018
O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Cocal do Sul, Estado de Santa Catarina, situado a
Rua Lisboa, nº 520, Bairro Jardim Bela Vista, inscrito no CNPJ sob n 95.778.502/0001-54, ora denominado
ÓRGÃO GERENCIADOR, representado por sua Diretora Srta. Carla Cristina Possamai Della, brasileira, solteira,
residente e domiciliada a Rua Alfredo Del Priori, nº 1023 – Bairro União, nesta cidade de Cocal do Sul(SC),
portadora do CPF nº 029.283.289-39, nomeada pelo Decreto SAF/N: 20/17 de 10 de Janeiro de 2017, do Sr.
Ademir Magagnin, Prefeito Municipal de Cocal do Sul-SC e a empresa RODRIGO DOS SANTOS PONCIO
04215170931, situada na Rodovia SC 108, nº 934, Sala 02, Bairro Vila Nova, na Cidade de Cocal do Sul, Estado de
Santa Catarina - SC, inscrita no CNPJ sob o n 29.837.743/0001-00, doravante denominada DETENTORA DA ATA,
representada pelo Sr. Rodrigo dos Santos Poncio, brasileiro, casado, Administrador, Rodovia SC 108, nº 934, Sala
02, Bairro Vila Nova, na Cidade de Cocal do Sul, Estado de Santa Catarina - SC, portador do CPF n 042.151.70931, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 142/2013 e
demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 13/2018, para Registro de
Preços para prestação de serviços de 450 m2 de Piso Industrial, espessura do Piso de 15,00 cm, telas Soldadas
Q196 (10x10 fio 5,0mm) – Malha Superior, telas soldadas Q92 (15x15 fio 4,2mm) - Malha Inferior, dimensão dos
Panos de 5,00m x 5,00m, tipo de Concreto de FCK 30,0 Mpa (Bombeável), segundo as clausulas e condições a
seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. A presente ATA tem por objetivo estabelecer cláusulas e condições gerais para o Registro de preços para
prestação de serviços de 450 m2 de Piso Industrial, espessura do Piso de 15,00 cm, telas Soldadas Q196 (10x10 fio
5,0mm) – Malha Superior, telas soldadas Q92 (15x15 fio 4,2mm) - Malha Inferior, dimensão dos Panos de 5,00m x
5,00m, tipo de Concreto de FCK 30,0 Mpa (Bombeável), no atendimento ao SAMAE de Cocal do Sul, de acordo com
as especificações a seguir.
2. Sendo o regime de execução do contrato por fornecimento e o quantitativo informado mera estimativa de
compra para aproximadamente 12 (doze) meses, a aquisição dos produtos/serviços será de forma parcelada e de
acordo com as necessidades do SAMAE, sendo objeto de faturamento e pagamento os quantitativos efetivamente
fornecidos.
3. O objeto da presente Ata não obriga o SAMAE a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo
ocorrer licitações específicas para aquisição de determinados grupos, ficando assegurado ao detentor do
registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
1. Os valores unitários dos materiais/serviços registrados nesta ata são os constantes na planilha abaixo.
1.2. Os preços registrados são absolutamente líquidos, compreendendo as despesas concernentes a impostos,
taxas, serviços de entrega, carga, descarga, frete/transporte, e demais tributos de qualquer natureza que
incidam ou venham a incidir sobre o preço final do produto/serviço.
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CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
1. A DETENTORA DA ATA, quando solicitada pelo setor técnico do SAMAE, deverá atender às seguintes exigências:
1.1. Entregar os produtos/serviços de forma parcelada, conforme solicitação do SETOR TÉCNICO, e deverão ser
entregues em até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento, pôr
conta e risco da DETENTORA DA ATA, em locais indicados na ordem de fornecimento, sempre no território do
município de Cocal do Sul, em perfeito estado de conservação e com as respectivas garantias de validade de
consumo, em horário a ser estabelecido, conforme o produto, através do Setor técnico do SAMAE.
2. Os produtos/serviços somente serão considerados devidamente aceitos após analisados e aprovados pelo
Setor Técnico do CONTRATANTE, com base nas exigências previstas no Edital e de acordo com a proposta da
CONTRATADA, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste instrumento.
3. Todos os produtos/serviços rejeitados deverão ser pronta e imediatamente substituídos pela CONTRATADA,
dentro das especificações, qualidade e quantidade exigidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE,
independente de qualquer circunstância de local de entrega ou recebimento.
4. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações e adquirir os
produtos/serviços registrados.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS
1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei
nº. 8.666/93 e art. 12 do Decreto Municipal 142/2013.
2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover
as necessárias negociações junto aos fornecedores.
3. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura.
CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos/serviços, através de depósito
em conta bancária ou fatura com código de barras, mediante apresentação das Notas Fiscais/ Faturas
acompanhadas das respectivas comprovações de fornecimento dos produtos/serviços, competente atestadas
pelo Setor Técnico, e em conformidade ao discriminado nesta ata, no edital e seus anexos.
1.1. A aprovação da Nota Fiscal se dará mediante o “CERTIFICO” pelo responsável do Setor Técnico do SAMAE,
devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente
conferidas as quantidades e valores.
1.2. Na nota fiscal deverá constar, necessariamente, o número e a data de assinatura do contrato ou documento
equivalente.
1.3. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Cocal
do Sul-SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subsequente.
1.4. Havendo atraso no pagamento incidira sobre o valor devido pelo CONTRATANTE a atualização financeira
até a data do efetivo pagamento, calculada pro-rata die pelo índice estabelecido pelo Governo Federal,
exceto se as ocorrências forem de responsabilidade da CONTRATADA.
2. A CONTRATADA deverá exibir nas datas de liquidação, obrigatoriamente, o recolhimento relativos a
Seguridade Social (CND do INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRS do FGTS), devidamente
atualizados, sob pena do órgão competente do CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo e/ou
pagamentos subseqüentes, sustação essa que só será liberada mediante apresentação dos mesmos.
2.1. O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como atraso de pagamento, e em
conseqüência, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus financeiro.
3. A CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer
conseqüências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais
transações.
4. A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total
ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste
contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à detentora da ata enquanto pendente de liquidação, quaisquer
obrigações financeiras que lhe forem impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito de reajustamento de preços ou correção monetária.
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CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
1. Do SAMAE:
1.1. Atestar as notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata;
1.2. Aplicar à DETENTORA DA ATA penalidade, quando for o caso;
1.3. Prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita
execução do objeto deste instrumento;
1.4. Efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor
competente;
1.5. Notificar, por escrito, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção.
1.6. Disponibilizar pontos de água limpa próximo a área de execução da obra.
1.7. Disponibilizar pontos de energia elétrica próximo aos locais de execução.
1.8. Manter a área livre para circulação da contratada durante a obra.
1.9. Promover ações visando impedir a circulação de pessoas terceiras não envolvidas na obra nas áreas
preparada para execução da obra.
2. Da Detentora da Ata:
2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital e seus anexos;
2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os
produtos/serviços;
2.3. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;
2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta/lances;
2.5. Fornecer os produtos/serviços dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus anexos.
2.6. Fornecer mão de obra especializada, inclusive acompanhamento do engenheiro civil responsável.
2.7. Arcar com as despesas dos funcionários (alimentação, transporte e estadia).
2.8. Fornecer todos os materiais descriminados para Execução do Piso e das Estacas.
2.9. Fornecer todos os equipamentos necessários para execução dos serviços propostos.
2.10. Realizar a cura úmida (Piso) no período em que o contratante permanecer na obra.
2.11. Emissão de ART (CREA) dos serviços executados.
2.12. Encargos sociais, seguro de acidente do trabalho, EPI’s dos funcionários.
2.13. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO PISO INDUSTRIAL CONFORME, OS SEGUINTES PASSOS:
2.13.1. Instalação e nivelamento das formas metálicas utilizando nível óptico, com 24h antes da concretagem;
2.13.2. Instalação do filme de polietileno (lona plástica), tela soldadas e barras de transferência.
2.13.3. Lançamento, adensamento e nivelamento do concreto.
2.13.4. Controle de planicidade mediante a utilização do rodo de corte.
2.13.5. Acabamento superficial vitrificação.
2.13.6. Corte das juntas com a utilização de serra de disco diamantado.
2.13.7. Cura úmida do concreto durante 7 dias.
2.13.8. Aplicação do endurecedor superficial a base de fluorsilicato de sódio.
2.13.9. Tratamento das juntas quando a umidade do concreto atingir níveis adequados.
2.13.10. Liberação da área de tráfego.
CLAUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
1. A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou
documento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com o SAMAE, 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, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e no contrato ou documento equivalente e das demais cominações legais.
2. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento
contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais,
por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser preenchido de acordo com instruções
fornecidas pela Contratante):
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo
valor, entendendo-se como atraso a não entrega dos produtos no prazo total compreendido pelo prazo contratual
de entrega estabelecido.
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b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato,
não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato ou documento equivalente, pela recusa em corrigir qualquer
defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da
comunicação formal do defeito;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou documento equivalente, no caso de recusa injustificada da
licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso do
produto não serem entregues a partir da data aprazada.
3. Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não-regularização
da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo
previsto no parágrafo 1º do art. 43 da
LC 123/2006.
4. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando
esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva
intimação.
5. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e no contrato ou documento equivalente e das demais cominações legais.
6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação.
Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será
cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
CLAUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo SAMAE, quando:
1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
administração, sem justificativa aceitável;
1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;
2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da direção do SAMAE.
3. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
publicação.
4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei Federal 8.666/93 e Alterações.
5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência
de 30 (trinta) dias, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não
aceitas as razões do pedido.
CLAUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. A aquisição dos produtos/serviços, objeto da presente Ata de registro de Preços, serão autorizados, em cada
caso, pelo Setor Técnico do SAMAE, sendo obrigatório informar ao setor de compras os quantitativos das
aquisições.
1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente,
autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.
1.2. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador, do registro de
preços, será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata de Registro de Preços, Edital de Pregão Presencial 13/2018, seus anexos e a proposta/lance
da Detentora desta ata.
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2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições
da Lei Federal 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 142/2013, no que não colidir as normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
1. As partes elegem o Foro da Comarca de Urussanga/SC, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que for, para dirimir quaisquer duvidas ou questões oriundas da presente ata.
2. E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas nesta Ata de Registro de
Preços, aceitam cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam a presente ata em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza os seus devidos e legais efeitos.
Cocal do Sul-SC, 25 de Setembro de 2018.

Carla Cristina Possamai Della
Diretora do SAMAE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Rodrigo dos Santos Poncio
Administrador
DETENTORA DA ATA
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