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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO SAMAE
SÚMULA
Tomada de Preços n.º 012/2018. Contrato n.º 064/2018. Contratada: Instaladora Elétrica Líder Ltda. Objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços, com fornecimento de todo o material necessário para execução de Projeto
Elétrico de aumento de carga para Estação de Bombeamento de Água Bruta – EBAB Marrecas do SAMAE, localizada no Distrito
de Vila Seca – RS, em Caxias do Sul – RS, conforme Termo de Referência – Anexo VI, do Edital. Valor: 789.393,49 (setecentos e
oitenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos). Vigência: 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, a contar da data de publicação do Instrumento Contratual. Fundamentação Legal: Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993 e alterações; Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000; Lei Municipal n.º 5.285, de 29 de novembro de 1999; Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; e Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014 e Decreto Municipal
n.º 18.364, de 29 de agosto de 2016 e demais legislação pertinente à matéria, as regras e condições estabelecidas no Edital e
anexos que o integram.
Caxias do Sul, 26 de setembro de 2018.
Giovani Santos Zappas,
Diretor–Presidente do SAMAE.
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, Autarquia do Município de Caxias do Sul – RS, torna pública a
retificação do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2018, que objetiva aquisição de parafusos classificadores de areia e
calhas coletoras para descarte da areia do desarenador nas Estações de Tratamento de Esgoto Pinhal e Tega do SAMAE, em
Caxias do Sul – RS, de acordo com Termo de Referência – Anexo VII, conforme segue:
No Inciso V, subitem 10.1, do Edital:
Onde se lê: prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Mobiliário e Imobiliário), do município expedidor da sede da
empresa, em vigor na data de abertura da licitação:
a) a certidão deverá expressar, de forma clara e objetiva, a situação da proponente em relação à totalidade dos tributos
(mobiliários e imobiliários) a cargo da Fazenda Municipal. Mesmo não possuindo imóvel em seu nome, estando isenta de qualquer
imposto municipal, deverá ser apresentada a certidão retro mencionada;
b) certidões apresentadas, que englobem a totalidade dos tributos em um único documento não tem obrigatoriedade de
mencionar em seu texto os dizeres: “mobiliários e imobiliários”; entretanto, certidões individuais devem trazer a informação clara
e objetiva do tributo a que se refere (se mobiliário ou se imobiliário), sendo obrigatória, nessa situação, a apresentação das duas
certidões;
c) a certidão de tributos imobiliários, quando individualizada, deve ser apresentada em nome da proponente e no CNPJ que se
habilita para o certame, não sendo aceita certidão em nome de proprietário do imóvel, quando este for locado;
Leia-se: prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Mobiliário), do município expedidor da sede da empresa, em vigor na
data de abertura da licitação;
As demais condições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas.
A Retificação poderá ser obtida no site www.samaecaxias.com.br - Licitações - Editais - Atos do Edital ou na Gerência de
Licitações, rua Pinheiro Machado, n.º 1615, 2º andar, no horário de expediente.
Caxias do Sul, 26 de novembro de 2018.
Giovani Zappas,
Diretor-Presidente do SAMAE.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS
DO SUL CODECA
Súmulas
PREGÃO: CONTRATADA: Videquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos Eireli. Objeto: aquisição parcelada de
proutos de limpeza veicular, pelo período de 12 (doze) meses. Valor Total Estimado: R$ 57.957,00. Vigência: 07/11/2018 a
07/11/2019. Processo licitatório n.º 083/2018, modalidade Pregão – SRP.
Caxias do Sul, 27 de novembro de 2018
Amarilda Bortolotto – Diretora-Presidente Janaína Teixeira Socca - Diretora Administrativo-Financeira

Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, denuncie ao Conselho Tutelar - Disque 100.

