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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 004/2015 

 

TIPO:      MENOR PREÇO  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

REGIME DE EXECUÇÃO:  EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

 

1 – PREÂMBULO  

1.1- O Município de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, com sede à Rua Coronel Vitório, nº 966 - Centro – Vargem Bonita - SC, Inscrito no CNPJ nº 

95.996.187/0001-31, representado por sua Prefeita Municipal Sra. MELÂNIA APARECIDA ROMAN 

MENEGHINI, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO que se encontra aberta nesta unidade, 

licitação na modalidade de TOMADE DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, mediante o regime de 

Empreitada por Preço Unitário, objetivando a Contratação de Empresa especializada para serviços de 

Assessoria na área Captação e Gestão de Recursos junto ao Governo Federal, que será regida pela 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Decreto Municipal N° 005 de 

09 de Janeiro de 2007 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

1.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus ANEXOS. 

 

1.3 - Da entrega dos envelopes: Os Envelopes da Habilitação (Envelope nº 1) e Proposta de Preços 

(Envelope nº 2) deverão ser entregues até às 09hrs00min do dia 22 de junho de 2015, no Departamento 

de Compras, Licitações e Contratos do Município de Vargem Bonita – SC, no endereço especificado 

neste instrumento. 

 

1.4 – Da Sessão Pública: A Sessão Pública de Abertura e Julgamento do presente Processo Licitatório, 

será realizada na Prefeitura Municipal, à Rua Coronel Vitório, nº 966 - Centro – Vargem Bonita - SC, 

iniciando-se às 10hr00min do dia 22 de junho de 2015 e será conduzida pelo Presidente da Comissão 

Municipal de Licitações, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da lei.  

 

1.5 - Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por 

intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 

responsabilizará por extravio ou atraso. 

 

2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - A presente Licitação tem como Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de assessoria na área Captação e Gestão de Recursos junto ao Governo Federal, para o 

Município de Vargem Bonita – SC, sob a forma de remuneração mensal, conforme especificações do 

Projeto de Básico e demais Anexos, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL, MEDIANTE O 

REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.  

 

3.0 - DA FORMA DE EXECUÇÃO: 

3.1 - Os serviços de que trata o objeto deste Edital deverão ser executados de acordo o ANEXO VI - 

Projeto Básico, e demais informações constantes nos Anexos que integram o presente Ato convocatório. 

3.2 - A proponente vencedora deverá iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados do recebimento da 

Ordem de Serviço Inicial. 

3.3 - Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos deverão 

ser cumpridas na íntegra. 
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3.4 - As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e 

permanência no Município, para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade do Licitante 

Proponente vencedor. 

3.5 - As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e 

permanência em Brasília ou outras cidades, para a execução de serviços relacionados ao objeto 

contratado, são de inteira responsabilidade do Licitante Proponente vencedor. 

3.6 - Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de 

veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, 

materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito 

Brasileiro. 

3.7 - Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo 

pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal 

integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa 

contratada colocar a serviço no atendimento do objeto. 

3.8 - A empresa contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as 

supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.  

3.9 - O recebimento dos serviços se dará em conformidade com o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93. 

3.10 – A Licitante contratada apresentará mensalmente ao Município, Relatório circunstanciado de todas 

as atividades realizadas, projetos desenvolvidos, estágio de cada projeto e demais ações desenvolvidas, 

relacionadas ao objeto do Contrato. 

 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

4.1 – Poderão participar deste certame, todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento, constantes deste Edital e que, notadamente 

possuam: experiência e capacidade jurídica, técnica, fiscal e financeira para executar seu objeto, e que 

estejam devidamente cadastrados no Setor de Compras, Licitações e Contratos do Município de Vargem 

Bonita - SC. 

4.2 – Não será admitida a participação de: 

4.2.1 – empresa em consórcio. 

4.2.2 – Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

4.2.3 – Empresas punidas com a suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, durante 

o prazo estabelecido para a penalidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa). 

4.2.4 – Empresas cujos diretores, gerentes, sócios, titulares ou empregados sejam servidores públicos do 

Município e detentores de mandatos eletivos no Município de Vargem Bonita. 

4.2.5 - Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou 

extrajudicial. 

4.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 

4.3 - A participação nesta Licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital 

e das disposições das leis especiais, quando for o caso. 

4.4 - As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas, independente do resultado ou transcurso do certame. 

 

5.0 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

5.1 - Fica a critério do proponente se fazer representar ou não na sessão. 

5.2 - O proponente poderá apresentar-se para credenciamento junto à Comissão de Licitações, por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
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licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, 

identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento de fé pública. 

5.3 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, 

com poderes específicos para tomar qualquer decisão relativamente a todas as fases desta licitação. 

5.3.1 - A referida procuração deverá fazer-se acompanhar de documento comprobatório da capacidade do 

outorgante para constituir mandatários. 

5.4 - Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia 

autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.5 - Cada representante somente poderá representar uma única proponente. 

5.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a 

participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar 

durante a sessão, decaindo, em conseqüência do direito de interpor recurso. 

5.7 – Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da Sessão de julgamento da 

Tomada de Preços. 

5.8 – O Modelo de Termo de Credenciamento, caso o Licitante queira utilizá-lo, consta no ANEXO III 

deste Edital. 

5.9 – Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo, deverão ser entregues 

separadamente dos envelopes da Documentação e da Proposta. 

 

6.0 - DA HABILITAÇÃO: 

6.1 - Para a respectiva habilitação no presente processo, os interessados deverão apresentar os 

documentos discriminados abaixo, em um envelope lacrado e rubricado em seu fecho, assim subscrito: 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 

PROPONENTE:  

 

6.2 - Para Habilitação exigir-se-á dos interessados a apresentação de documentação relativa à: 

a) Habilitação Jurídica; 

b) Qualificação econômico-financeira; 

c) Regularidade fiscal e trabalhista; 

d) Qualificação técnica e 

f) Documentação complementar. 

6.2.1 – Da Habilitação jurídica: 

6.2.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 

6.2.1.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. 

6.2.1.3 - Decreto de autorização, no caso 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. 

6.2.1.4 – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicilio ou sede da Empresa, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

6.2.2 – Da Qualificação econômico-financeira: 

6.2.2.1 - Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.2.2.2 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial 

da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua 

apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso. 
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6.2.2.3 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, 

devidamente carimbadas pela Junta Comercial ou cartório competente, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios.  

6.2.2.4 - No caso de sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76(sociedade anônima) e sociedade em 

comandita por ações serão considerados aceitos como na forma de lei o balanço e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em jornal de grande circulação; ou 

c) por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

6.2.2.4.1 - Em se tratando de Licitante que não tenha encerrado seu primeiro exercício social, em 

substituição às exigências constantes do subitem 6.2.2.3, serão aceitas as demonstrações contábeis 

referentes ao Balanço de Abertura.  

6.2.2.5 - As demonstrações contábeis deverão estar assinadas pelo proprietário da empresa  e por 

contabilista registrado, no Conselho Regional de Contabilidade.  

6.2.2.6 - A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção dos índices 

descritos abaixo: 

 6.2.2.6.1 – Demonstração de que dispõe de Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 

(um vírgula zero), demonstrada através da aplicação da seguinte fórmula: 

Liquidez Corrente =  Ativo Circulante     > = 1,0 

                                                                       Passivo Circulante 

6.2.2.6.2 - Demonstração de que dispõe de Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um 

vírgula zero), demonstrada através da aplicação da seguinte fórmula: 

Liquidez Geral =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   > = 1,0 

                                                                 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

6.2.2.6.3 - Demonstração de que dispõe de Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 1,0 (um 

virgula zero), demonstrada através da aplicação da seguinte fórmula: 

Grau de Endividamento = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo < = 1,0 

                                                                      Patrimônio Líquido 

6.2.3 – Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

6.2.3.1 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certidão Negativa de 

Débito expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da proponente. 

6.2.3.2 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

6.2.3.3 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, 

expedida pelo órgão competente. 

6.2.3.4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

6.2.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos Federais, 

incluso INSS e à Dívida Ativa da União. 

6.2.4 – Da Qualificação Técnica: 

6.2.4.1 - Apresentar Atestado de Capacidade Técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível em característica, com 

o objeto da presente licitação. 

6.2.4.1.1- O(s) atestado(s) ou Declaração(ões) deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado da emitente, 

datado e assinado e, deverá se referir a fornecimentos concluídos, com especificação dos fornecimentos 

realizados, e informações relativas ao desempenho do fornecimento. 

6.2.4.2 - Registro / Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s)  no Conselho 

Regional de Administração – CRA, da região da sede da empresa.  
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6.2.4.2.1 - A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado no subitem anterior, 

será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados 

(FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) 

nome(s) do(s) profissional(ais). 

 6.2.4.2.2 - Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através 

do ato constitutivo da mesma. 

 6.2.4.2.3 - Quando se tratar de autônomo com contrato de prestação de serviços. 

 6.2.4.2.4 - Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional, em mais 

de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.  

6.2.4.3 - Declaração formal expressando que: 

6.2.4.3.1 - Possui disponibilidade para atuação no contrato futuro, de profissional que possui certificado 

emitido pelo Ministério do Planejamento em Capacitação do SICONV. 

6.2.4.3.2 - Possui disponibilidade para atuação no contrato futuro, de locação ou contrato de execução de 

ferramenta (software) informatizado de Gestão de Convênios com acesso através da internet com a 

finalidade de acompanhar a tramitação de todos os projetos, prazos de execução dos Convênios, prazos e 

respectivos responsáveis pelo cumprimento das tarefas. 

6.2.4.3.3 - Possui disponibilidade para atuação no contrato futuro, de profissionais, com as seguintes 

especialidades: 

a) Um (01) Assistente Social ou Sociólogo; 

b) Um (01) Advogado; 

c) Um (01) Administrador Público; 

d) Um (01) Profissional com Certificação PMBOK de gestão e gerenciamento de projetos – PMP. 

6.2.4.4 - Possui disponibilidade em contratação futura, de manutenção de filial ou escritório de negócios 

em Brasília – DF, diante da natureza dos serviços contratados. 

6.2.5 – Da Documentação Complementar: 

6.2.5.1 - Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos 

impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público 

Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a 

Administração Pública de Vargem Bonita ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV 

do art. 87 da Lei 8.666/93), conforme ANEXO V deste Edital. 

6.2.5.2 – Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no 

inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme modelo do ANEXO IV deste Edital. 

6.2.5.3 - Declaração expressa da empresa licitante de que, se vencedora deste processo, disporá de pessoal 

técnico qualificado e dos equipamentos necessários e em número suficiente para a execução do objeto. 

6.2.5.3 – O Responsável que assinar os documentos exigidos na Documentação Complementar, prevista 

neste Item, deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do Licitante. 

6.3 - Para fins de Habilitação, serão aceitas Certidões expedidas pelos Órgãos da Administração Fiscal, 

Tributária e Trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02. 

6.3 - A Comissão de Licitações poderá promover a consulta ao serviço de verificação de autenticidade das 

certidões emitidas pela INTERNET. 

6.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

6.4.1 - Na forma prevista em Lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser 

apresentados em nome do Licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física. 

6.4.2 - Em nome da Matriz, se o Licitante for a Matriz. 

6.4.3 - Em nome da Filial, se o Licitante for a Filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, forem emitidos somente em nome da Matriz. 

6.4.4 - Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por 

servidor qualificado do Departamento Municipal de Licitações do Município de Vargem Bonita – SC. 

6.5 - Os documentos emitidos por meio de Internet ficarão sujeitos a diligências a serem efetuadas pela 

Comissão de Licitações, com o propósito da verificação da autenticidade das informações neles contidas. 
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6.6 - As Licitantes que desejarem autenticar documentos junto a Prefeitura de Vargem Bonita deverão 

apresentá-los acompanhados dos originais, preferencialmente, até dia anterior ao prazo de entrega da 

documentação e proposta, junto ao Departamento Municipal de Licitações, no Paço Municipal. 

6.7 - Não serão considerados os documentos apresentados por telex, telegrama, fax ou e-mail. 

6.8 - No caso de apresentação de certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos. 

6.9 - Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

6.10 - Dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. 

6.10.1 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as empresas que optarem em 

usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 e alterações promovidas pela Lei 

Complementar nº 147/2014, bem como para efeito do tratamento diferenciado previsto na mesma, deverá 

ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação, que deverá estar dentro do 

ENVELOPE Nº 01 – Documentos de Habilitação:  

6.10.1.1 - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu 

enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não 

registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 

alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, 

emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação. 

6.10.1.2 - Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, afirmando ainda que não se 

enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o 

modelo do ANEXO II do presente Edital. 

6.10.2 - As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06 

e alterações promovidas pela LC nº 147/2014). 

6.10.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado o prazo de 

02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou 

Positivas, com efeito de Certidão Negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06). 

6.10.4 - A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento posterior ao julgamento das 

Propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.  (art. 4º, § 2º, 

do Decreto 6.204/07). 

6.10.5 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA 

SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.11 – A Documentação descrita nos Itens 6.2.1, 6.2.3 e 6.2.4 poderá ser substituída pelo Certificado de 

Registro Cadastral atualizado, emitido pela Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, observadas as datas 

de validade da documentação neles relacionados.  

6.11.1 - Caso ocorra vencimento de qualquer um dos documentos, este deverá ser apresentado atualizado, 

juntamente com o Certificado. 

6.11.2 – Para obtenção do Certificado de Registro Cadastral, se for o caso, o Licitante deverá apresentar 

os seguintes Documentos, junto ao Departamento Municipal de Licitações: 

a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou original 

acompanhado das alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

b) Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ/MF, atualizado; 
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c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

d) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 

Federais, inclusive quanto à Dívida Ativa da União; 

e) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do 

Estado onde está sediada a empresa; 

f) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda 

do Município onde está sediada a empresa; 

g) Comprovante de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

h) Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS;. 

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada); 

j) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

l) Comprovação de possuir aptidão para a execução dos serviços, mediante a apresentação de 

atestado/certidão onde conste que a empresa proponente executou, a qualquer tempo, obra semelhante a 

esta que está sendo licitada; 

m) Último balanço patrimonial e demonstrações contábeis do Demonstrativo de Resultado do Exercício 

(DRE), Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido e/ou Demonstrativo de Lucros e Prejuízos 

Acumulados (DLPA), do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que 

demonstrem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. Para empresas recém-constituídas poderá ser apresentada cópia do Balanço de Abertura ou 

cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os Termos de Abertura e 

Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

n) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede ou domicilio da licitante com data de expedição de até 60 (sessenta) dias; No caso 

de comarca com mais de um Cartório Distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um 

dos distribuidores. 

6.11.2 - Os documentos discriminados acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação 

em órgão da imprensa oficial. 

6.12 - Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o Licitante será declarado 

Habilitado. 

 

7.0 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

7.1 - A Proposta, de caráter irrevogável e irretratável, deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datada e 

assinada, preferencialmente em papel timbrado ou carimbado que a identifique, impressa ou 

datilografada, em língua portuguesa, sem ressalvas, rasuras ou entrelinhas, lacrada em um envelope 

rubricado, assim subscrito: 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

À: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 

PROPONENTE:  

 

7.1.1 - A Proposta deverá conter: 

7.1.1.1 - Proposta de Preços, de acordo com o modelo do ANEXO I, juntamente com dados 

complementares, caso seja de interesse do Licitante, adequadamente preenchida, com os valores unitários 

e totais dos serviços propostos, conforme estabelecido no Projeto Básico e demais informações constantes 

no presente Edital. 
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7.1.1.2 – Validade da cotação de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto para 

entrega do Envelope proposta. 

7.1.1.3 - Local, data, rubrica, assinatura e identificação do representante legal. 

7.1.1.4 - Assinatura do representante legal da empresa proponente. 

7.2 - A empresa proponente deverá observar na elaboração da sua proposta o valor máximo unitário de 

R$ 4.850,00 (Quatro mil, oitocentos e cinquenta Reais), sob pena de desclassificação. 

7.3 - No preço cotado já deverão estar incluídos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os 

relativos a despesas de locomoção, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam 

sobre a contratação ou decorrentes da mesma. 

7.4 - É vedada a indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos. 

7.5 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital. 

7.6 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço ou outra 

condição que importe em modificação dos termos originais, observando-se, quando aplicável, as 

disposições da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar nº 

147/2014.  

 

8.0 - DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 

8.1 - A Comissão de Licitações procederá o recebimento dos envelopes da DOCUMENTAÇÃO e 

PROPOSTAS, até a data e hora estabelecida no Preâmbulo deste Edital, no Departamento Municipal de 

Licitações, junto ao Paço Municipal e, em seguida, efetuará a abertura dos mesmos, de acordo com a 

legislação aplicável à matéria e as condições deste Edital, em especial ao que determina o art. 43 da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

8.2 - A Comissão de Licitações, inicialmente, procederá a abertura dos envelopes com os Documentos de 

Habilitação - ENVELOPE N° 01 em sessão pública, onde os membros da Comissão e os representantes 

credenciados das empresas participantes examinarão e rubricarão cada documento.  

8.3 - Serão consideradas não habilitadas as empresas cuja documentação deixar de satisfazer as 

exigências deste Edital. 

8.4 - Serão devolvidos fechados, os envelopes das propostas das empresas não habilitadas, desde que não 

haja recurso. 

8.5 - Somente poderá manifestar-se a empresa que estiver representada na forma do item 3 deste Edital. 

8.6 - Encerrada a fase de habilitação e não havendo necessidade de suspensão da reunião, ou havendo 

renúncia de interposição de recurso referente a fase de habilitação, passar-se-á a abertura dos envelopes 

das propostas - ENVELOPE N° 02 - das empresas habilitadas, os quais deverão ser rubricados pelos 

membros da Comissão e representantes habilitados das empresas. 

8.7 -  Abertas as propostas, não cabe desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a 

Habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após os julgamentos. 

8.8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo justo, decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão. 

8.9 - Analisadas as propostas, a classificação far-se-á de acordo com as regras estabelecidas no inciso I, § 

1º, do art. 45 da Lei 8.666/93, sendo que para efeito de julgamento será considerado o MENOR PREÇO 

UNITÁRIO. 

8.10 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem qualquer das exigências deste Edital, bem 

como, as propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com o objeto da 

Licitação. 

8.10.1 - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, serão 

desconsiderados pela Comissão de Licitações, cabendo a esta agir em conformidade com os princípios 

que regem a Administração Pública.  
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8.11 -  Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos 

dos demais licitantes.  

8.12 - Em caso de empate, a decisão será por sorteio, em ato público, conforme o estabelecido na Lei 

8.666/93, art. 45, § 2° e suas alterações, observando-se, quando aplicável, a preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte, prevista na Lei Complementar nº 123/2006. 

8.13 - Não serão aceitos, sob qualquer alegação, os Envelopes da Documentação e Proposta, 

apresentados após o horário estipulado para o recebimento dos mesmos. 

8.14 -  Após a abertura dos envelopes, as informações somente serão fornecidas, desde que solicitadas 

por escrito. 

   

9.0 - DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE: 

9.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, de acordo com o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações 

promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, desde que observado o disposto no subitem 4.6 deste 

Edital. 

9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

9.1.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas 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, até 02 (dois) dias úteis da data de abertura das 

propostas, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da alínea “a” 

do subitem 9.1.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

subitem 9.1.1, 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 encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.1.1, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.  

9.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 9.1.2, o objeto 

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

9.3. O disposto no subitem 9.1.2 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

9.4. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição.  

9.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado a mesma o 

prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

Certidões Negativas ou Positivas, com efeito de Certidão Negativa. 

9.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.4.1, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação.  

9.5. A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 

o estabelecido no item 6.9 do presente edital, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014. 
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10.0 - DOS RECURSOS: 

10.1 - Os recursos relativos ao presente Processo Licitatório, serão processados de acordo com o art. 109 

da Lei 8.666/93 e alterações. 

10.2 - Os recursos poderão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da intimação do ato 

ou da lavratura da Ata. 

10.3 - Os recursos deverão ser encaminhados ao Presidente da Comissão de Licitações, através de 

documento formal. 

10.4 - Os recursos serão analisados e despachados pela Comissão de Licitações, que fará o registro em 

Ata própria. 

 

11.0 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

11.1 - Transcorridos os prazos recursais e decididos os recursos eventualmente interpostos, será a 

presente Licitação submetida à autoridade competente para os procedimentos de homologação e 

adjudicação do objeto a empresa vencedora. 

11.2 - Após a homologação e adjudicação, a proponente vencedora será notificada para celebrar o 

Contrato. 

11.3 - A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto para a contratação 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades previstas no item 

14.0 - Das Sanções Administrativas do presente Edital. 

 

12.0 - DA CONTRATAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO: 

12.1 -  Fica estabelecido que com o proponente vencedor será celebrado contrato, conforme o ANEXO 

VII, que deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este 

fim, devendo neste ato, a CONTRATADA indicar pessoa com a qual a Administração poderá obter 

informações e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer outras informações. 

12.2 - O contrato terá vigência adstrita ao término dos respectivos créditos orçamentários do 

exercício vigente, com início contado a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial. 

12.2.1 - Todos os prazos constantes do contrato são em dias corridos e em sua contagem excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 

12.2.2 – Tratando-se de serviço de caráter continuado, e havendo interesse entre as partes, o Contrato 

poderá ser prorrogado nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, limitado a 60 

(sessenta) meses. 

12.2.3 - A prorrogação deverá ser justificada e acompanhada de novo cronograma físico-financeiro 

adaptado às novas condições. 

12.3 - Os preços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a 

contar a partir da data da apresentação da proposta. 

12.3.1 – Caso haja a prorrogação do contrato por período superior a 12 (doze) meses, o mesmo poderá ser 

reajustado, anualmente, com base no IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado. 

12.3 - Caso a proponente declarada vencedora não queira, ou não possa, assinar o contrato dentro do 

prazo máximo previsto, o Município poderá, sem prejuízo da aplicação de penalidades à desistente, optar 

pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, conforme dispõe o § 2º do 

art. 64 da Lei 8.666/93, se alternativamente o Município não preferir revogar a presente Licitação. 

12.4 – Não será exigido garantia contratual para esta Licitação. 

12.5 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão especial 

designada, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

12.5.1 - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, o Município, através de seus servidores ou de prepostos formalmente designados, sem restringir 
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a plenitude daquela responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em 

execução. 

12.5.2 - A fiscalização exercerá controle em relação à quantidade e particularmente à qualidade dos 

serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as 

disposições a elas relativas. 

12.5.3 - A fiscalização poderá ordenar a qualquer momento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao 

caso, a paralisação da obra sempre que a empresa deixar de cumprir o contido com as exigências dos 

Projetos Básicos e Memorial Descritivo. 

 

13.0 - DAS RESPONSABILIDADES: 

13.1 - Cabe ao Município: 

13.1.1 - Tomar todas as providências necessárias à execução dos serviços, objeto deste Edital. 

13.1.2 - Fiscalizar a execução do contrato oriundo do presente processo, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93. 

13.1.3 - Providenciar a publicação resumida do contrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 

sua assinatura. 

13.1.4 - Efetuar o pagamento à proponente vencedora, de acordo com o item 17.1 deste Edital; 

13.1.5 - Emitir, através do setor competente, a Ordem de Serviço Inicial, para o início da execução do 

objeto do presente Edital. 

13.1.6 - Suprir a Licitante contratada de documentos, informações e demais elementos relacionados ao 

serviço contratado, dirimindo as possíveis dúvidas e fornecendo orientações nos casos omissos. 

13.1.7 - Comunicar formalmente à Licitante contratada, os casos de devolução de documentos, 

informando as razões da devolução e medidas a serem adotadas.  

13.1.8 – Havendo rescisão contratual, emitir termo de encerramento do Contrato, de forma a amparar 

legalmente as partes das obrigações contratuais. 

13.2 - Cabe ao Proponente Vencedor: 

13.2.1 - Executar o objeto de acordo com o estipulado no presente Edital. 

13.2.2 - Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e 

em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

13.2.3 - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

13.2.4 - Armazenar todos os dados, relatórios, correspondêncis, projetos recebidos e produzidos durante a 

execução do contrato. 

13.2.5 - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato. 

13.2.6 - Manter sempre à frente dos serviços profissional devidamente habilitado na entidade profissional  

competente, e pessoal adequado e disponível na quantidade necessária para a execução dos serviços 

contratados.  

13.2.7 - Manter a mão-de-obra empregada devidamente registrada pela licitante contratada, não incidindo 

nenhuma vinculação empregatícia à contratante, descabendo a imputação de qualquer obrigação social a 

esta, observando-se o disposto no artigo 71, da Lei Nº 8.666/93. 

13.2.8- Comprovar ao MUNICÍPIO, nas condições estabelecidas no subitem, o recolhimento  de tributos 

e obrigações  sociais (FGTS, INSS), referentes ao mês imediatamente anterior, de acordo com o que 

estabelece a legislação em vigor. 

13.2.8.1 - Os encargos sociais pertinentes ao INSS e FGTS, referem-se ao pessoal alocado, inclusive dos 

funcionários de subcontratação para a execução dos serviços.  

13.2.9 - Dentro do prazo de prescrição estabelecida pela lei civil ou administrativa, a licitante contratada  

deverá se responsabilizar e arcar com ônus de todas as reclamações e/ou ações jurídicas decorrentes de 

ofensas ou danos causados, resultante da execução dos serviços. 

13.2.10 - Apresentar laudo técnico do profissional qualificado, quando solicitado. 
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13.2.11 - Reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas no total ou em parte, o objeto deste 

Edital ou parte dele, se for verificado vícios ou incorreções na execução dos serviços. 

13.2.12 - Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execução dos 

serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser 

solicitadas pelo Município sobre o objeto do presente Edital.  

13.2.13 - Permitir e facilitar à fiscalização sobre os serviços em andamento ou finalizados, em qualquer 

dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados.  

13.2.14 - Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial. 

13.2.15 – Executar os serviços pelo próprio Contratado, não sendo permitida a subcontratação. 

 

14.0 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1 - Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, o Município poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar as seguintes sanções, com fulcro no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações: 

a) Advertência; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor proposto no caso de o proponente vencedor se recusar a 

assinar o contrato; 

Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor da parte do serviço não realizado ou sobre 

a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, até o limite de 20% (vinte por cento);  

Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% 

(vinte por cento), pelo descumprimento das condições estabelecidas no Edital e seus anexos, até a 

regularização das falhas apontadas; 

Multa de 0,2 % (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor global do contrato, caso a obra seja 

paralisada por culpa da empresa executora,  

Multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato em caso de rescisão contratual por 

inadimplência da contratada. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 

14.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem acima, poderão ser aplicadas 

juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

14.1.2 - As multas aludidas na alínea “b” deverão ser pagas ao CONTRATANTE, impreterivelmente em 

05 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação para este fim, sob pena de serem adotadas medidas 

judiciais cabíveis. 

14.2 - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

15.0 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

15.1 - O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a) Por ato unilateral escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 

8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 

(trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
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15.2 - O descumprimento, por parte da proponente vencedora, de suas obrigações legais e/ou contratuais, 

assegura ao Município o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, 

interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

15.3 - Fica reservado ao Município o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde 

que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os 

artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a proponente vencedora, direito algum de 

reclamações ou indenização. 

 

16.0 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

16.1 - As despesas provenientes da execução deste Convite correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  
Código Reduzido Un. Orçamentária Projeto/Atividade Elemento Despesa Saldo Disponível 

22 04.01 2.008 33.90.00.0000 300.000,00 

 

17.0 - DA FORMA DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA 

REVISÃO: 

17.1 - O pagamento será realizado mensalmente, até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês da 

prestação do serviço, mediante Nota Fiscal de Prestação de Serviços, acompanhada de Relatório 

circunstanciado dos serviços prestados no período, e após certificado o recebimento do mesmo, por 

Servidor designado. 

17.2 - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para o MUNICÍPIO DE 

VARGEM BONITA, CNPJ 95.996.187/0001-31, com sede na Rua Coronel Vitório, 966- centro e ter 

a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda 

número do empenho e do processo licitatório. 

17.2.1- A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, 

isentando o Município de ressarcimento de qualquer prejuízo que a proponente vencedora venha a sofrer. 

17.3 - Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Contrato. 

17.4 - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de 

Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e Certidão Negativa de 

Tributos Federais, com prazo de validade vigente, além das respectivas guias devidamente pagas do mês 

imediatamente anterior.  

17.4.1 - Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será 

suspenso até comprovada sua regularização.  

17.5 - Os preços somente serão revisados quando houver alterações dos valores, devidamente 

comprovadas, podendo ocorrer nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante 

requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pela proponente vencedora. 

17.6 - A empresa contratada poderá solicitar repactuação contratual até a data da prorrogação e/ou do 

encerramento do contrato. Inexistindo pedido devidamente justificado neste prazo, ocorrerá a preclusão 

do direito de repactuar. 

 

18.0 - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

18.1 - Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal, revogar ou anular esta Licitação, no todo ou em 

parte, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

18.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não o fizer até o 2º 

(segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

18.3 - Para os casos omissos do presente Edital, aplicar-se-á o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, 

bem como a Lei Complementar nº 123/2006. 

18.4 - Após a abertura dos envelopes, as informações somente serão fornecidas, desde que solicitadas por 

escrito. 
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18.5 - O presente Edital será disponibilizado na íntegra no site do Município, (Projetos, Memorial 

Descritivo e Planilha), poderão ser retirados na Prefeitura de Vargem Bonita, no Departamento Municipal 

de Licitações. 

18.6 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite 

de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

18.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

18.8 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição. 

18.9 - É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com a fixação de prazo de 

resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a 

realização da Sessão Pública. 

18.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. 

30.6 - Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Vargem 

Bonita – SC. 

18.11 - Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta indica que tem pleno 

conhecimento dos elementos constantes do Edital, bem como de todas as suas condições gerais e 

peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo 

do perfeito cumprimento do contrato. 

18.12 - O ajuste, suas alterações e demais intervenções obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes. 

18.13 - Quaisquer esclarecimentos e informações complementares a respeito deste Edital poderão ser 

obtidos na no horário de expediente, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, em dias úteis de 

segunda a sexta-feira, pelo telefones (49) 3548-3003 ou e-mail compras@vargembonita.sc.gov.br .  

18.14 - Para dirimir questões decorrentes do presente Edital fica eleito o Foro da Comarca de Catanduvas 

(SC), por mais privilegiado que outro possa ser. 

 

19.0 - DOS ANEXOS: 

19.1 - São partes integrantes do presente Edital: 

19.1.1 - ANEXO I – Proposta de Preços. 

19.1.2 - ANEXO II – Modelo da declaração de enquadramento como EPP ou ME. 

19.1.3 - ANEXO III – Modelo do Termo de Credenciamento. 

19.1.4 - ANEXO IV - Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

do Brasil. 

19.1.5 - ANEXO V – Declaração de inexistência de impedimento legal para a habilitação. 

19.1.6 – ANEXO VI – Projeto Básico. 

19.1.10 - ANEXO VII - Minuta do Contrato Administrativo. 

19.1.11 – ANEXO VIII – Termo de Renúncia ao Prazo de Recurso. 

 

Vargem Bonita, (SC) 02 de junho de 2015. 

 

 

MELÂNIA A ROMAN MENEGHINI 

PREFEITA MUNICIPAL 

        Visto Assessor Jurídico: 

     

mailto:compras@vargembonita.sc.gov.br
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ANEXO I 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

NOME DA EMPRESA   

CNPJ / I. E. / I. M.  

ENDREÇO  

FONE/FAX/E-MAIL  

BANCO/AGÊNCIA/C.CORRENTE  

RESPONSÁVEL: NOME, 

ENDEREÇO, CPF, IDENTIDADE 

 

 

2.  PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ITEM  
ESPECIFICAÇÃO/OBJETO 

 

QDE 
 
 

UN 
 

PREÇO  
MÁXIMO 

R$ 

PREÇO UN. 
PROPOSTO 

R$ 

PREÇO TOTAL 
PROPOSTO 

R$ 

01 

 

 

 

 

 

 

 

Contratação de empresa 

especializada na prestação de 

serviços de assessoria na área 

Captação e Gestão de Recursos 

junto ao Governo Federal, para o 

Município de Vargem Bonita – 

SC, conforme especificações do 

Projeto de Básico e demais Anexos, 

parte integrante do presente Edital, 

mediante o regime de Empreitada 

por Preço Unitário. 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

(descrever o valor por extenso  ........mil,.......reais ...........centavos................) 

 

 

3. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:  

3.1. A Proposta apresentada terá validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura 

da Proposta de Preços. 

 

4. DECLARAÇÃO:  

4.1 - No valor proposto já estão incluídos todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim 

como os relativos a despesas de locomoção, estadia, diárias, hospedagem, alimentação, insumos e 

quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma. 

4.2 - Que esta empresa tem pleno conhecimento do Projeto Básico e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos. 
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4.3 - Que os serviços terão início em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço 

Inicial. 

4.4 – Declaramos que o preço será fixo e irreajustável durante toda a vigência do Contrato, exceto 

quando da ocorrência das possibilidades previstas no art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

 

 

_______, __ de ________  de 2015. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e Identificação do Representante 

Legal da Empresa 

 

 

 

 
*Anexar planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro e demais planilhas e documentos do Projeto 

Básico. 
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ANEXO II 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa 

________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no Procedimento Licitatório 

Nº 027/2015 – Tomada de Preços Nº 004/2015, bem como estando apta para exercer o direito de ser 

habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou 

restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo 

de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação da homologação deste certame, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93. 

  

 

_______, __ de ________  de 2015. 

   

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e Identificação do Representante 

Legal da Empresa 
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ANEXO III 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 

 

 

 Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a)........, portador da Cédula de identidade nº...................., e 

CPF ........................sob nº, para participar do Processo Licitatório Nº 027/2015 – Tomada de Preços Nº 

004/2015, instaurada pela Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, através do Fundo Municipal de 

Saúde, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de 

renunciar ao ou desistir do direito de interposição de Recurso, bem como receber intimações. 

 

 

 

_______, __ de ________  de 2015. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e Identificação do Representante 

Legal da Empresa 

 

 

 

 
OBS.: O Credenciamento deverá vir acompanhado do documento solicitado no Item V – Da Representação e do 

Credenciamento. 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DO BRASIL 
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 

 

 

 

  Eu (nome completo) representante legal da empresa 

_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________ __________ 

interessada em participar no Processo Licitatório Nº 027/2015 –  Tomada de Preços Nº 

004/2015, Declaro que cumpro com o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 

de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, com a redação 

que lhe deu a Lei n. 9854, de 27 de outubro de 1999. 

 

_______, __ de ________  de 2015. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e Identificação do Representante 

Legal da Empresa 
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ANEXO V 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGALPARA A HABILITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 

 

 

 

Eu ______________________________(nome completo) na condição de 

representante legal da empresa _____________________ _____ inscrita no CNPJ sob o 

nº ______________ interessada em participar no Processo Licitatório nº 027/2015 –  

Tomada de Preços Nº 004/2015, DECLARO, nos termos do § 2º do art . 32 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e redação dada pela Lei nº 9.648/98, sob as penas  da lei  que, 

inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente Processo Licitatório,  

assim como  estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

_______, __ de ________  de 2015. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e Identificação do Representante 

Legal da Empresa 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 

 

PROJETO BÁSICO 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

 

1. OBJETIVO 

Estabelecer condições gerais para a prestação de serviços especializados de Assessoria Técnica à 

Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC, na área de Captação e Gestão de Recursos junto ao 

Governo Federal, com o objetivo de promover a melhoria da infra-estrutura local e dos serviços públicos 

oferecidos à população municipal. 

 

2. ESCOPO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos de consultoria serão prestados de forma continuada, e constituir-se-ão de assessoria para 

captação e gestão de recursos junto ao Governo Federal com o objetivo de promover a melhoria da infra-

estrutura local e dos serviços públicos oferecidos à população pela Prefeitura Municipal de Vargem 

Bonita – SC, e compreenderá as seguintes ações: 

 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Para assegurar maior eficácia na aprovação dos projetos, deve-se usar uma metodologia de trabalho com 

o objetivo de atuar em todas as fases do processo, iniciando pelo levantamento das demandas, 

treinamento das equipes, elaboração dos projetos, acompanhamento da tramitação em Brasília até a 

prestação de contas. 

 

4. ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 

4.1. Planejamento para a Captação de Recursos  

O Planejamento será realizado numa reunião com a participação do Prefeito, Vice-Prefeito, secretários 

municipais e técnicos da Prefeitura com o objetivo de identificar as principais demandas por serviços e 

obras do município que, para sua execução, necessitam de recursos federais. 

Ao final do Planejamento será feita a escolha dos projetos prioritários, definição de prazos e responsáveis. 

 

4.2. Elaboração e Encaminhamento dos Projetos 

Uma vez concluso o Planejamento se iniciará as ações para a captação dos recursos, obedecendo ao 

seguinte roteiro: 

 Elaboração das propostas para a captação dos recursos; 

 Cadastramento das Propostas no Portal de Convênios do Governo Federal (SICONV), em 

conformidade com os prazos de cada programa; 

 Acompanhamento da tramitação dos projetos em Brasília; 

 Monitoramento do desenvolvimento das ações do Planejamento e dos responsáveis; 

 Organização e acompanhamento das agendas do Prefeito em Brasília. 

 

4.3. Assessoria no Cumprimento dos Prazos e Exigências Legais  

 Gerenciamento dos prazos de execução dos projetos; 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA 

                   

22 

 

 Assessoria na prestação de contas.  

 

4.4. Atividades de Apoio 

 Elaboração do Manual de Planejamento da Captação de Recursos Federais; 

 Elaboração dos Planos de Trabalhos para a recepção de recursos decorrentes de Emendas 

Parlamentares sempre que necessário; 

 Comunicação imediata ao Município sempre que um novo programa de apoio for lançado pelo 

governo federal para possibilitar a apresentação de novos Projetos; 

 Produção de relatórios mensais, com base no Planejamento, sobre o andamento de todos os projetos 

em Brasília; 

 Acompanhamento da regularidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal - SIAFI;  

 Acompanhamento permanente das publicações relacionadas a prefeitura junto ao Diário Oficial da 

União – DOU. 

 

5. CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA PREFEITURA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS 

Com o objetivo de promover a qualificação dos servidores da Prefeitura responsáveis pela elaboração de 

projetos para a captação de recursos federais, com capacitação, seguindo metodologia específica, 

abordando os seguintes temas: 

 

5.1. Fontes de Recursos da União e Condicionantes Legais para Formalização de Convênios – 4 

horas 

 

6. Sistema de Gestão de Convênios 

A empresa disponibilizará um Sistema de Gestão de Convênios que poderá ser acessado através da 

internet e que servirá para a comunicação entre as equipes da Prefeitura e a empresa, acompanharem a 

tramitação de todos os projetos, os prazos de execução dos Convênios, prazos e respectivos responsáveis 

pelo cumprimento das tarefas e atividades. 

 

7. Gestor Municipal de Convênios - GMC 

Para garantir a eficiência dos trabalhos é necessário que o Município atenda a exigência do Ministério do 

Planejamento nomeando um Gestor Municipal de Convênios (GMC), ou seja, o servidor responsável em 

acompanhar os processos em nome da Prefeitura, fazer a ponte com as diversas secretarias e o 

relacionamento permanente com a equipe da empresa.  

 

8. Fornecimento de Senhas 

Senhas específicas para acessar o SICONV e outros Sistemas deverão ser fornecidas pelo GMC à equipe 

da empresa para possibilitar o cadastramento, acompanhamento da tramitação dos projetos, resposta de 

diligencias e demais atividades pertinentes aos trabalhos. 

 

9. Informações para elaboração dos Projetos e Propostas 

A empresa solicitará, sempre que necessário, informações técnicas setoriais para subsidiar a redação dos 

projetos, devendo estas serem fornecidas pelo GMC nos prazos solicitados. 
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10. Diligências e Resoluções 

A empresa acompanhará as diligências solicitando ao GMC, sempre que necessárias informações técnicas 

para as adequações dos projetos. 

 

11. Prestação de Contas 

Sempre que necessário, os profissionais da empresa deverão prestar assessoria à equipe da Prefeitura na 

elaboração dos processos de prestação de contas. 

 

12. Projetos de Engenharia 

A elaboração dos projetos de engenharia é responsabilidade da equipe técnica do Município. 

 

 

Vargem Bonita 02 de junho de 2015. 

 

 

 

 

MELÂNIA A. ROMAN MENEGHINI 

Prefeita Municipal 
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ANEXO VII 

  

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

CONTRATO DE ..........................., que entre 

si celebram, o MUNICIPIO DE .............., e a 

empresa ............................. 

 

O MUNICÍPIO DE ................, com sede na Rua Coronel Vitório, 966, centro, inscrito no CNPJ sob o 

número 95.996.187/0001-31, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua 

Prefeita, Sra. MELÂNIA A. ROMAN MENEGHINI e a empresa .........., com sede administrativa na Rua 

.........., na cidade de .........., inscrita no CNPJ sob o n° .........., doravante denominada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo Sr. .........., portador da Carteira de Identidade n°  .......... e CPF n°  ..........,  

residente e domiciliado na .........., cidade de .........., celebram entre si o presente TERMO DE 

CONTRATO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo 

estabelecida, tudo de acordo com o PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº .../2015 – TOMADA DE PREÇO 

N° .../2015, homologado no dia    .................., o qual é parte integrante do presente instrumento. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O objeto do presente contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE ....................., conforme o edital 

de Processo Licitatório n° .../2015, como se aqui estivesse impresso, na modalidade de Tomada de Preço 

00/2015, conforme segue: 

 

 

 

CLÁUSULA II – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

2.1 - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a execução dos dos serviços 

descritos no objeto do presente contrato, com pontualidade, qualidade e desempenho, sem qualquer custo 

direto ou indireto adicional que não esteja previsto no Edital do Processo Licitatório ou neste Termo 

Contratual, indenizações ou qualquer outro que for necessário ao cumprimento do objeto ora contratado. 

2.2 - Responder por quaisquer danos que possam ocorrer oriundos da execução do fornecimento dos 

serviços ora contratados, independentemente se em face do CONTRATANTE ou de terceiros 

eventualmente envolvidos. 

2.3 - Os serviços deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos para objeto, em 

conformidade com o edital de licitação e Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que 

aqueles considerados inadequados não serão aceitos e o pagamento da parcela correspondente ficará 

suspenso até sua regularização de forma integral, cujo prazo de refazimento, a critério do 

CONTRATANTE, poderá ser renovado, sem prejuízo da aplicação das penalidades pelo atraso inicial. 

2.4 - Entende-se por serviço inadequado aquele que apresentar-se com inferior qualidade, fora das 

especificações exigidas, e diferentes do exigido e ofertado. 

2.5 - Poderão acorrer análises, desde que haja suspeita de defeitos ou inexecução parcial, acarretando o 

cancelamento do contrato, sem prejuízo nas penalidades previstas no Edital. 

CLÁUSULA III – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E/OU DA FORMA DE FORNECIMENTO 

3.1 - Os serviços de que trata o objeto deste Edital deverão ser executados de acordo o Projeto Básico, e 

demais informações constantes nos Anexos que integram o Processo Licitatório. 

3.2 - A proponente vencedora deverá iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados do recebimento da 

Ordem de Serviço Inicial. 
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3.3 – Os Serviços serão prestados no Escritório da Contrata, Escritório na cidade de Brasília – DF, Órgãos 

do Governo Federal e na sede da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, quando for o caso.  

3.4 - Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos deverão 

ser cumpridas na íntegra. 

3.5 - As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e 

permanência no Município, para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade do Licitante 

Proponente vencedor. 

3.6 - As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e 

permanência em Brasília ou outras cidades, para a execução de serviços relacionados ao objeto 

contratado, são de inteira responsabilidade do Licitante Proponente vencedor. 

3.7 - Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de 

veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, 

materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito 

Brasileiro. 

3.8 - Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo 

pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal 

integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa 

contratada colocar a serviço no atendimento do objeto. 

3.9 - A empresa contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as 

supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.  

3.10 - O recebimento dos serviços se dará em conformidade com o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93. 

3.11 – A Licitante contratada apresentará mensalmente ao Município, Relatório circunstanciado de todas 

as atividades realizadas, projetos desenvolvidos, estágio de cada projeto e demais ações desenvolvidas, 

relacionadas ao objeto do Contrato. 

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES 

4.1- DA CONTRATADA 

4.1.1 - Executar o objeto de acordo com o estipulado no Edital, Projeto Básico e no presente Contrato. 

4.1.2 - Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, para atendimento ao art. 55, XIII da Lei n° 8.6666, de 1993.  

4.1.3 - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

4.1.4 - Armazenar todos os dados, relatórios, correspondêncis, projetos recebidos e produzidos durante a 

execução do contrato; 

4.1.5 - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, securitários e de 

gerenciamento, resultantes da execução do contrato; 

4.1.6 - Manter sempre à frente dos serviços profissional devidamente habilitado na entidade profissional  

competente, e pessoal adequado e disponível na quantidade necessária para a execução dos serviços 

contratados.  

4.1.7 - Manter a mão-de-obra empregada devidamente registrada pela licitante contratada, não incidindo 

nenhuma vinculação empregatícia à contratante, descabendo a imputação de qualquer obrigação social a 

esta, observando-se o disposto no artigo 71, da Lei Nº 8.666/93. 

4.1.8 - Apresentar laudo técnico do profissional qualificado, quando solicitado. 

4.1.9 - Reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas no total ou em parte, o objeto deste Edital 

ou parte dele, se for verificado vícios ou incorreções na execução dos serviços; 

4.1.10 - Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execução dos 

serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser 

solicitadas pelo Município sobre o objeto do presente Edital.  

4.1.11 - Permitir e facilitar à fiscalização sobre os serviços em andamento ou finalizados, em qualquer dia 

e hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados.  
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4.1.12 - Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial. 

4.1.13 - A CONTRATADA fica ainda obrigada a executar o objeto do presente contrato diretamente, não 

podendo subcontratar em hipótese alguma, sem a anuência do CONTRATANTE, sob pena de rescisão a 

qualquer tempo. 

4.1.14 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do presente contrato, com fulcro no art. 71 da Lei 8.666/93.  

4.1.17 - No caso de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, durante a execução do contrato, 

por dolo ou culpa, serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.  

4.1.18 - O atraso injustificado no início da execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 

mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de 20% (vinte por cento), 

calculado sobre o saldo contratual. 

4.1.18.1 - A multa que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique outras sanções previstas no artigo seguinte.  

4.1.19 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito. 

b) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo contratual. 

c) Suspensão temporária de participar em licitações e contratar com o Município de Vargem Bonita – SC, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) 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, observados os dispositivos 

legais. 

4.2 - DO CONTRATANTE 

4.2.1 - Tomar todas as providências necessárias à execução dos serviços, objeto deste Edital. 

4.2.2 - Fiscalizar a execução do contrato oriundo do presente processo, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93. 

4.2.3 - Providenciar a publicação resumida do contrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 

sua assinatura; 

4.2.4 - Efetuar o pagamento conforme definido no ato convocatório, mediante prévia apresentação da 

Nota Fiscal e da competente autorização de fornecimento, e demais exigências do presente instrumento. 

4.2.5 - Emitir, através do setor competente, a Ordem de Serviço Inicial, para o início da execução do 

objeto do presente Edital. 

4.2.6 - Suprir a Licitante contratada de documentos, informações e demais elementos relacionados ao 

serviço contratado, dirimindo as possíveis dúvidas e fornecendo orientações nos casos omissos. 

4.2.7 - Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços ora contratados orientando, coordenando e 

sugerindo sobre a perfeita execução do presente contrato; 

4.2.8 - Comunicar formalmente à Licitante contratada, os casos de devolução de documentos, informando 

as razões da devolução e medidas a serem adotadas.  

4.2.9 – Havendo rescisão contratual, emitir termo de encerramento do Contrato, de forma a amparar 

legalmente as partes das obrigações contratuais. 

4.2.10 - O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente nos seguintes casos:  

a) Não cumprimento de quaisquer cláusulas deste contrato; 

b) Cumprimento irregular das cláusulas deste contrato; 

c) Lentidão de seu cumprimento; 

d) O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

4.2.11 – Realizar a despesa apenas se confirmado anteriormente a disponibilidade de dotação  

orçamentária  para  tal , com fulcro   no caput do art. 60
1
 da Lei 4.320/1964.  

CLÁUSULA V – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

                                                 
1 Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. [...]. (BRASIL, 1964). 
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5.1 - O valor global do presente contrato é de R$................, perfazendo valores mensais de R$........ 

5.2 - Os pagamentos e a prestação dos serviços deverão obedecer ao seguinte: 

5.2.1 - O pagamento será realizado mensalmente, até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês da 

prestação do serviço, mediante Nota Fiscal de Prestação de Serviços, acompanhada de Relatório 

circunstanciado dos serviços prestados no período, e após certificado o recebimento do mesmo, por 

Servidor designado. 

5.2.2 - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para o MUNICÍPIO DE 

VARGEM BONITA, CNPJ 95.996.187/0001-31, com sede na Rua Coronel Vitório, 966- centro e ter 

a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda 

número do empenho e do processo licitatório. 

5.2.2.1- A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, 

isentando o Município de ressarcimento de qualquer prejuízo que a proponente vencedora venha a sofrer. 

5.2.3 - Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Contrato. 

5.2.4 - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado 

de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e Certidão Negativa de 

Tributos Federais, com prazo de validade vigente, além das respectivas guias devidamente pagas do mês 

imediatamente anterior.  

5.2.4.1 - Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será 

suspenso até comprovada sua regularização.  

5.2.5 - Os preços somente serão revisados quando houver alterações dos valores, devidamente 

comprovadas, podendo ocorrer nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante 

requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pela proponente vencedora. 

5.2.6 - A empresa contratada poderá solicitar repactuação contratual até a data da prorrogação e/ou do 

encerramento do contrato. Inexistindo pedido devidamente justificado neste prazo, ocorrerá a preclusão 

do direito de repactuar. 

CLÁUSULA VI – QUANTO À CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - As despesas decorrentes da licitação correrão por conta do orçamento da Prefeitura Municipal de 

Vargem Bonita, SC para o exercício de 2015, aprovado através da Lei n° 1028/2014. 

CLÁUSULA VII – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1 - A inexecução total ou parcial enseja sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas 

em Lei ou regulamento, de acordo com o art. 77, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

7.2 - O presente contrato poderá, ainda, ser rescindido unilateralmente, amigavelmente ou judicialmente 

nos termos dos artigos 78, 79 e 80, da Lei 8.666/93, suas alterações posteriores, e conforme previsto  no 

edital de licitação. 

CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES 

8.1 - Pelos motivos e condições previstos nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, em virtude do 

descumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais 

cominações aplicáveis, as penalidades em que a CONTRATADA estará sujeita, são as seguintes: 

8.1.2 - Advertência, para descumprimentos contratuais previstos no edital e neste contrato, ambos de 

natureza leve ou não reincidentes, a juízo da entidade CONTRATANTE; 

8.1.3 - Multa diária, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do fornecimento do “PEDIDO” em 

atraso na entrega, ainda que por razões de não aceitação ou cumprimento parcial, até o limite de atraso de 

10 (dez) dias corridos, quando acarretará a rescisão automática, salvo se o CONTRATANTE, por 

interesse administrativo, decidir por concessão de novo prazo, sem prejuízo nas penalidades contratuais; 

8.1.4 - Multa de 10% (dez por cento) do valor total dos serviços contemplados à CONTRATADA, 

constantes do Contrato, no caso de rescisão sem justo motivo, nas hipóteses previstas nos incisos I a XI e 

XVIII do artigo 78, da Lei n. 8.666/1993; 

8.1.5 - Multas variáveis entre 0,01% (um centésimo por cento) a 0,08% (oito centésimos por cento) do 

valor do fornecimento do pedido ou termo contratual equivalente caso a CONTRATADA: 

a) Entregar os serviços fora das especificações exigidas e das normas legais; 
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b) Desrespeitar quaisquer das demais obrigações contratuais, previstas nesta contratação e no edital 

licitatório de origem. 

8.1.6 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação pela recusa da CONTRATADA em 

assinar o Termo de Contrato, quando cabível, ou retirar a autorização de fornecimento, dentro do prazo 

estabelecido; 

8.1.6.1- Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a CONTRATADA que estiver impedida de 

assinar o Termo de Contrato ou retirar a autorização de fornecimento pela não apresentação dos 

documentos devidamente atualizados, solicitados, deste contrato. 

8.1.7 - Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do serviço a ser entregue, pela entrega em 

desconformidade com as condições desta contratação independentemente da obrigação de repô-lo. 

8.2 - A cobrança de multas será feita, mediante desconto do pagamento da(s) fatura(s), se for (em) 

apresentada(s) após a sua aplicação, ou ainda, cobrada diretamente da CONTRATADA, se a fatura for 

insuficiente. 

8.3 - No caso de cobrança de multa diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do 

prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da correspondente notificação, garantida prévia defesa. 

8.4 - A incidência de multa poderá ser acumulada a outras penalidades e sua aplicação não impedirá que a 

entidade contratante, adote as medidas judiciais cabíveis. 

8.5 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o Município e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública e seus órgãos da administração direta e indireta, poderão ser aplicadas á licitantes ou contratadas, 

juntamente com as de multa prevista no contrato. 

8.5.1 - A aplicação de quaisquer destas sanções, será publicada no Diário oficial do Município. 

8.6 - A CONTRATADA poderá, ainda, sujeitar-se às sanções deste contrato caso: 

8.6.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer dos tributos. 

8.6.2 - Tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação. 

8.6.3 -  Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o Município, em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

8.7 - Poderá a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, 

independentemente das multas previstas no presente documento. 

8.8 - No caso de rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades relativas à 

CONTRATADA. 

8.9 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu exclusivo critério, poderá 

suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra 

integralmente a condição contratual infringida. 

8.10 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

administrativa, previstas nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93 e demais alterações, sem prejuízo nas 

prerrogativas e consequências previstas nos artigos 80 a 85 da mesma lei. 

CLÁUSULA IX – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção, ficando suspensa à mesma, até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA X – DA PUBLICAÇÃO 

10.1 - O extrato do presente contrato será publicado  no mural municipal de divulgações junto à 

Prefeitura. 

CLÁUSULA XI – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

11.1- Este Contrato tem vigência a partir da sua assinatura  até 31 de dezembro de 2015, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA XII – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1 - Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, 

sempre através do termo aditivo, numerado em ordem crescente. 
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CLÁUSULA XIII – DO FORO 

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Catanduvas – SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato. 

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - Fica a CONTRATADA ciente que a assinatura deste termo de contrato implica a aceitação de todas 

as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 

impeditivo do perfeito cumprimento desta contratação e de seu edital de origem. 

14.2 - E assim, por estarem ambas as partes justas e contratadas, dando tudo por bom e valioso, firmam o 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) 

testemunhas que de tudo conhecimento tiveram, sendo uma das vias arquivada na Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças do Município de Vargem Bonita – SC, conforme dispõe o art. 60 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

Vargem Bonita – SC, ......de ..... de 2015. 

 

MELÂNIA A. ROMAN MENEGHINI   XXXX 

CONTRATANTE      CONTRATADO 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO DE RECURSO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2015  

 

AO: MUNICÍPO DE VARGEM BONITA 

 

 

 

A Proponente abaixo assinada, participante do Processo Licitatório Nº 027/2015, na Modalidade de 

Tomada de Preços Nº 004/2015, por seu representante legal, Declara e torna público, na forma e sob as 

penas impostas pela Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, que renuncia ao prazo 

recursal relativo à fase de habilitação, previsto no Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e alterações, concordando, 

em consequência, com o curso do procedimento licitatório. 

 

É o teor. 

 

 

 

              ___________, ____ de _____________de 2015. 

 

 
 
____________________________________ 

Identificação e Assinatura do Responsável 

Pela Empresa 


