PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270000 Fone: 48 32673215
A empresa interessada na participação do Processo N° 47/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 001/2022 deverá
preencher as informações solicitadas neste formulário, e remetê-lo para o Departamento de Compras e Licitações
via e-mail licitacao@novatrento.sc.gov.br, caso contrário a Prefeitura Municipal de Nova Trento exime-se da
obrigação de comunicar diretamente ao interessado, possíveis alterações no Edital, bem como prestar
esclarecimentos.
TERMO DE RETIRADA DO EDITAL – CONCORRÊNCIA N° 001/2022
EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ DA EMPRESA:

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

TELEFONE: ( )

E-MAIL:

Nova Trento,

de

Assinatura e Carimbo da Empresa

Nome Legível:

de 2022.

PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270000 Fone: 48 32673215

PROCESSO LICITATÓRIO N° 47/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 28/03/2022 ÀS 08:30 HORAS
ABERTURA: DIA 28/03/2022 ÀS 09:00 HORAS
PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Nova Trento, através da Secretaria de Educação, leva ao conhecimento dos
interessados que se acha aberta a CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, EDITAL Nº 47/2022, do tipo menor preço
GLOBAL, pelo regime de execução de Empreitada por Preço Unitário, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e nº 9.648, de 27 de maio de
1998, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na construção do CENTRO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI. A presente licitação tem fundamento legal na Lei nº 8666, de 21
de junho de 1993, em alterações introduzidas pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998, no Decreto nº 2.617 de
16 de setembro de 2009 e na Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
JUSTIFICATIVA: A execução dos serviços objeto deste licitação é de extrema importância tendo em vista o
crescimento da demanda por novas salas de aulas em razão do aumento do numero de crianças que
necessitam de vagas.
1. DA ABERTURA E RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS
1.1 - O recebimento da documentação e das propostas dar-se-á no Protocolo do Setor de Licitações da
Prefeitura de Nova Trento, à Praça Del Comune, 126, Centro, em Nova Trento, no máximo até às 08:30 horas,
do dia 28 de MARÇO de 2022, com início da abertura dos envelopes as 09:00 do mesmo dia, na Sala de
Licitações da Prefeitura de Nova Trento.
2 - DO OBJETO
2.1 – O Objeto da presente licitação é a construção do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PADRE ROSSI, localizado na RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO - NOVA TRENTO/SC , cujos quantitativos
estão indicados no ANEXO I.

3 – DA SUBORDINAÇÃO
3.1- O presente Edital de Concorrência Pública subordina-se em seu todo a Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, ao Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações posteriores, bem como, a Lei
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Complementar nº 123/2006 e suas alterações.
4 – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4.1 – Os recursos orçamentários necessários à contratação dos serviços são:
28 – 4.4.90 0.1.79.710220
28- 4.4.90 0.1.01.000000
28- 4.4.90 0.3.36.060000
4.2 – Nos exercícios seguintes (se for o caso), durante a vigência do contrato, as despesas respectivas serão
empenhadas, em relação a parte a ser executada, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura em
termos de aditivos a serem então lavrados pelo Município.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 – Poderá participar da presente licitação qualquer empresa que satisfaça as condições estabelecidas neste
edital;
5.1.1 – Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio; membro efetivo
ou substituto da Comissão Permanente de Licitação; autores dos projetos, pessoa física ou jurídica;
5.2 – Estão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação:
5.2.1 – Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou
dirigentes da Prefeitura de Nova Trento/SC;
5.2.2 – Empresas que estejam em regime de falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência,
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, ou que sobre as quais incida
proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral;
5.2.3 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
5.2.4 - Empresas suspensas do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Nova Trento/SC;
5.3 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
5.4 – Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da licitante, de seu
documento de identidade com foto e instrumento público de procuração ou instrumento particular, sem
necessidade de reconhecimento de firma, mais o Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social)
em vigor. Em sendo proprietário ou sócio da empresa, deverá apresentar documento de identidade com foto e
cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social);
5.4.1 – A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não
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desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de constar em ata, receber
intimações, interpor recursos ou desistir de sua interposição;
5.4.1.1 – Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na Sessão
Pública;
5.5 – Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que
comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante;
5.6 – Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou discussões relacionadas ao
processo que está sendo instaurado.
5.7 – O CREDENCIAMENTO far-se-á com os seguintes documentos:

a) Tratando-se de Proprietário ou Sócio:
- Cópia do Documento de identidade de fé pública com fotografia;
- Cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por
Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores.
b) Tratando-se de Representante Legal:
- Cópia do Documento de identidade de fé pública com fotografia;
- Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração, com poderes para
representar a empresa em licitações ou, especificamente, neste pregão e suas respectivas fases/etapas,
inclusive formulação de lances em pregões, sem a necessidade de reconhecimento de firma;
- Cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por
Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores.
5.7.1 - Os documentos exigidos nas letras “a” e “b” do item anterior poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da
Comissão Permanente de Licitação da PMNT, ou através da publicação em órgão da imprensa
oficial;
5.8 – Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, para
esse efeito, um único representante por licitante interessada;
5.8.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
empresa nesta Concorrência, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes
representadas, assim, deverá escolher dentre as empresas participantes qual será credenciada,
exceto quando forem empresas que ofertarem propostas para lotes/itens diferentes;
5.8.2 - Por motivo de força maior, poderá ser substituído o credenciado a qualquer momento por
outro que atenda às condições de credenciamento;
5.8.3 - Quando da necessidade de realização de nova sessão pública, poderá a empresa
credenciar novo representante legal, mesmo que não tenha se credenciado na Sessão Pública
anterior desta Concorrência (Princípio da Supremacia do Interesse Público, bem como Princípio
da Economicidade e Princípio da Competitividade);
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5.9 - A não comprovação de que o interessado possui poderes específicos para representar a licitante no
certame, bem como a não apresentação ou incorreção de algum documento de credenciamento,
implicará na impossibilidade de se manifestar, lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e,
permanecendo tão somente no certame a sua proposta e documentação escritas;

6 - DOS ENVELOPES
6.1 - Os licitantes deverão apresentar, até a data e hora do recebimento, 02 (dois) envelopes fechados,
cada um deles correspondendo a uma fase de forma a não permitir a sua violação, em cuja parte externa
deverá constar:

6.1.1. Envelope nº 01 - Da Habilitação
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax:
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº
/
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
/
ABERTURA
HORAS DO DIA
/ _/2022.
ENVELOPE Nº 01 – “HABILITAÇÃO”
EMAIL:
TELEFONE:

6.1.2. Envelope nº 02 - Da Proposta
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax:
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº
/
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
/
ABERTURA
HORAS DO DIA
/
/2022.
ENVELOPE Nº 02 - “PROPOSTA”
EMAIL:
TELEFONE:
7- HABILITAÇÃO
7.1 - Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação:
7.1.1 - Habilitação jurídica:
7.1.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações,
acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores;
7.1.1.2 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de
prova da Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório;
7.1.1.3 - Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
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7.1.1.4 - Cédula de Identidade em se tratando de pessoa física.
7.1.1.5 -A apresentação do documento de habilitação jurídica na fase de credenciamento
substitui a apresentação na fase de habilitação, desde que em cópia autenticada em
cartório ou, em caso de cópia simples, devidamente acompanhada do original para
autenticação pelo membro da comissão de licitação.
7.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
7.1.2.1 - Prova de inscrição no C a d a s t r o N a c i o n a l d e P e s s o a J u r í d i c a ( C N P J ) c om
d at a d e e m i s s ã o n ã o s u p e r i o r a 6 0 ( s e s s e n t a d i a s ) ;
7.1.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta
negativa de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União.
7.1.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, sede da empresa.
7.1.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, sede da empresa e do Município de
Nova Trento. No caso de municípios que mantém o Cadastro Mobiliário e Imobiliário Separados,
deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros.
7.1.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.
7.1.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de
07.07.2011.
OBS.: 1. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas que noticiem
que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
2. A data de emissão dos documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista não poderá
ser superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo destes o seu prazo de
validade.
7.1.2.7 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá comprovar esta
condição, por meio de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte(modelo
opcional no Anexo III deste edital) e a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial
(emitida a menos de 90(noventa) dias), sob pena de não poder gozar dos direitos previstos
nas Leis Complementares nº 123, de 15 de dezembro de 2006 e nº 147, de 07 de agosto de
2014,devendo ser apresentados no envelope de Habilitação.
7.1.2.8. Declaração expressa do licitante, conforme Anexo II.
7.1.3 - Comprovação de Qualificação Técnica
7.1.3.1 - Registro ou inscrição no Conselho Regional competente da empresa licitante, com
indicação de no mínimo um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico e um
Engenheiro de Segurança no Trabalho;
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7.1.3.2 - Registro ou inscrição no Conselho Regional competente de seu(s) responsável(is)
técnico(s), acima mencionados;
7.1.3.3 - CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: apresentar uma ou mais Certidão(ões) e/ou
Atestado(s) de Capacidade Técnica, que comprove(m) que o licitante tenha executado para
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas que não o próprio licitante (CNPJ diferente), os
seguintes serviços com as respectivas quantidades mínimas:
ITEM

QUANTIDADE A
EXECUTAR
2100,00 m2
2100,00 m2

QUANTIDADE EXIGIDA
COMPROVAÇÃO
1050,00m2
1050,00m2

Estrutura Metálica Cobertura
Telhamento com Telha Metálica
Termoacústica

2.100,00 m2
2.100,00m2

1050,00m2
1050,00m2

Execução de armaduras de aço
Sistema Preventivo de Incendio
Execução de Piso Vinilico

15.382,20 kg
2.100,00m2
835,22m2

7.691,10kg
1050,00m2
417,61m2

Transformador de distribuição, 150
KVA

1 un

1un

Execução de concreto
Fundações Profundas (tipo estaca
hélice continua)

1.288,67m3
1368,00m

644,33m3
684,00m

Rede hidrossaniária
Instalação elétrica de baixa tensão

7.1.3.4 - CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: comprovação do licitante de possuir em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, mediante apresentação de Certidão(ões) de Acervo
Técnico expedida pelo Conselho Regional competente, nos termos da legislação aplicável, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) ao objeto desta licitação:
Rede hidrossaniária
Instalação elétrica de baixa tensão
Estrutura Metálica Cobertura
Telhamento com Telha Metálica Termoacústica
Execução de armaduras de aço
Sistema Preventivo de Incendio
Execução de Piso Vinilico
Transformador de distribuição, 150 KVA
Execução de concreto
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Fundações Profundas (tipo estaca hélice continua)

7.1.3.4.1 - Comprovação que possui em seu quadro técnico Engenheiro Civil para
acompanhamento técnico na execução dos serviços contratados com emissão de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART.
7.1.3.4.2 - Comprovação que possui em seu quadro técnico Engenheiro Mecânico para
acompanhamento técnico na execução dos serviços de revisão e avaliação da estrutura metálica
com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
7.1.3.4.3 - Comprovação que possui em seu quadro técnico Engenheiro de Segurança no
Trabalho para acompanhamento técnico na execução dos serviços contratos com emissão de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
7.1.3.4.4 - Comprovação que possui em seu quadro técnico Engenheiro Eletricista para
acompanhamento técnico na execução dos serviços contratos com emissão de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART
7.1.3.4.5 - A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado(s) no
subitem acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho (CTPS).
a) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços,
celebrado de acordo com a legislação civil comum.
b) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato
constitutivo da mesma.
7.1.3.4.6 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.
7.1.3.4.7 – É permitido aos licitantes o somatório de Atestados/Certidões, para fins de
comprovação da qualificação técnica, exigidos neste edital.
7.1.3.5 – Declaração de que dispõem de instalações, aparelhamentos, equipamentos, ferramentas
e pessoal técnico especializado necessários à realização dos serviços objeto desta licitação,
conforme estabelece o art. 30, § 6°, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo IV.
7.1.3.6 – Declaração de autorização profissional emitida pelo(s) profissional(is) técnico(s)
responsável(is) da licitante indicado(s) no subitem 7.1.3.4, conforme modelo do Anexo V.

7.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira
7.1.4.1 - Certidão(ões) negativa(s) de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor ou
pelos cartórios de registro de falência e concordata da sede da pessoa jurídica; para as
empresas situadas no Estado de Santa Catarina segue aviso retirado no site do Tribunal de
Justiça:
“ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir
de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão
ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas
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conjuntamente, caso contrário não terão validade.”
Portanto
deverão
apresentar
as
duas
https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
e
a
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro;

certidões:
uma
a
outra
a
ser

ser
expedida
no
expedida
no

site:
site:

7.1.4.2 – As empresas deverão oferecer, de acordo com o art. 31, III, da Lei Federal nº
8666/93, garantia da proposta, com validade igual ou superior a proposta comercial, com valor
mínimo de R$ 68.561,80 (sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta
centavos), fornecida através das seguintes modalidades: caução em dinheiro ou títulos da
divida pública ou seguro garantia ou fiança bancária.
7.1.4.2.1 - A empresa que não apresentar a Garantia da Proposta no envelope nº 01, com
o mesmo prazo de validade da Proposta, será inabilitada.
7.1.4.2.2 – Garantias de Proposta de caução ou deposito bancário serão restituídas em até
30 (trinta) dias após o período de homologação do processo, mediante requerimento da
empresa.

8 - OBSERVAÇÕES QUANTO A FASE DE HABILITAÇÃO
8.1 - A documentação apresentada será idônea se o seu prazo de validade se estender, pelo menos, até a
data limite fixada para o recebimento das propostas.
8.2 - Serão inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar, na data aprazada, quaisquer dos
documentos exigidos ou se os documentos entregues estiverem incompletos, ilegíveis ou contiverem
emendas, rasuras ou outros vícios que prejudiquem a sua capacidade de comprovação.
8.3 – Os licitantes “microempresas” ou “empresas de pequeno porte” deverão apresentar, sob pena de
desclassificação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente restrições;
8.4 – Caso a documentação apresentada por “microempresa” ou “empresa de pequeno porte” vencedora
do certame contenha restrição fiscal, será dado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por
igual período a critério da Comissão Permanente de Licitações, para que tal licitante apresente a
documentação de habilitação regular e se dê a adjudicação e homologação do processo;
8.5 - Toda documentação exigida deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada por Cartório;
ou cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais, para ser autenticada por Membro da
Comissão Permanente de Licitações, preferencialmente até 01 (um) dia útil anterior à reunião de abertura
da fase de habilitação.
8.6 – Todos os documentos devem estar dentro do seu prazo de validade, sendo que os documentos que
omitirem o seu prazo de validade serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias.
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9 - DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 1 E DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
9.1 - A Comissão Permanente de Licitação realizará reunião pública para a abertura dos envelopes nº 1 Documentos de Habilitação, procedendo desde logo a identificação das licitantes e das pessoas
credenciadas (uma por empresa), com poderes específicos para representá-las.
9.2 - Abertos os Envelopes nº 1, a documentação será rubricada pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação e os representantes das empresas presentes terão acesso aos documentos de forma
individualizada.
9.3 - A documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade com as exigências
deste Edital e seu(s) anexo(s), visando a habilitação das empresas licitantes. As licitantes que deixarem de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Concorrência ou com irregularidades, serão
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
9.4 - Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
9.5 – Após divulgado o resultado da habilitação, os envelopes fechados (o Envelope nº 2) contendo as
Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados caso todos os licitantes manifestem a
desistência expressa de recurso contra a decisão proferida, na mesma sessão. Caso contrário, após
transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos,
será marcada uma nova sessão onde os referidos envelopes serão devolvidos.
9.5.1 – A inabilitação do licitante, ultimados os possíveis procedimentos recursais, importa em
preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes da licitação.
9.5.2 - No caso de inabilitação de todos os licitantes, a Comissão convocará todos para, no prazo
de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas documentações.
9.6 - Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata circunstanciada que registrará inclusive
eventuais manifestações de interessados que o requererem, relativas à documentação examinada, sendo
ao final, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes
presentes.
9.7 - No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á dando sequência a
abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem irregularidade na documentação de regularidade
fiscal em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 - A Proposta de Preços, apresentada no Envelope nº 02, deverá estar acompanhada dos documentos
constantes nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4, sob pena de desclassificação:
10.1.1- Carta de apresentação da proposta, onde deverá constar:
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10.1.1.1 – Declaração de validade da proposta por um prazo não inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data fixada para o seu recebimento;
10.1.1.2 – Declaração expressa de que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes
para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, compreendendo todas as
despesas concernentes à execução dos serviços;
10.2 – O prazo de execução do objeto, através de cronograma físico – financeiro, considerando o prazo máximo de
360 dias, inaugurando-se esse prazo a partir da liberação da Ordem de Serviços, contudo o prazo de vigência do
contrato é de 360 dias.
10.3 – Orçamento, compreendendo especificações dos serviços, quantidades, valores unitários e globais, assim
como disposto na planilha orçamentária, devidamente assinado, sob carimbo, por um dos responsáveis técnicos
da empresa, indicados no subitem 7.1.3.4.1 ao 7.1.3.4.4.
10.3.3.1 - A composição dos custos unitários da licitante não poderá ultrapassar o valor unitário e total
da Planilha de Orçamento do Projeto Básico elaborada pelo Município.
10.4 – A empresa deverá indicar o percentual de BDI incidente em sua proposta, e apresentar detalhadamente a
composição do percentual adotado para o item Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), incidentes nos preços
unitários propostos.
10.5 - A empresa deverá apresentar de forma detalhada a composição do percentual adotado para os encargos
sociais, incidentes na mão de obra dos preços unitários propostos.

11 - OBSERVAÇÕES QUANTO A FASE DA PROPOSTA

11.1 - A não apresentação de quaisquer das planilhas e composições mencionadas no item 10 acarretará a
desclassificação do licitante.
11.2 - A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:
11.3 - De preferência, preenchida na folha modelo "Proposta de Preços" deste Edital (Modelo no Anexo VI);
11.4 - Deverá ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada, assinada e rubricada em todas as folhas, sob pena de desclassificação;
11.5 - Fazer menção ao número desta licitação e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número(s) de
telefone(s), fax-símile, e-mail e o respectivo endereço com CEP, fazer referência ao banco, à agência e
respectivos códigos e ao n.º da conta corrente, para efeito de emissão de nota de empenho e posterior
pagamento;
11.6 - Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante;
11.7 - Se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados
apresentados na proposta-modelo oferecida;
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11.8 - No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução da obra, a totalidade dos
custos e despesas do objeto da presente licitação e todas as despesas com a instalação do canteiro de obras,
mobilizações e desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mãode-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos
e indiretos, incluindo-se também o BDI, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer
despesas extras e necessárias, não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto desta licitação, vez que nenhuma reivindicação para o pagamento adicional será considerada.
11.9 - Os licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos
fornecidos para execução dos serviços.
11.9.1 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá ao licitante formular imediata comunicação escrita à
Comissão Permanente de Licitação, no prazo estabelecido no item 17.1 deste edital, para fins de
esclarecimento por parte da Comissão.
11.10 - Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais,
ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas e
julgadas pela Comissão Permanente de Licitação.
11.11 - As casas Valor unitário com BDI, Preço Total, Total Item e Total Geral devem ser executados com a
fórmula de arredondamento com a fixação em 2 (duas) casas decimais sob pena de desclassificação. Tal
solicitação tem como objetivo a realidade de apresentação dos preços nas propostas, uma vez que se a
fórmula não for arredondada, qualquer operação utilizará o número inteiro e não apenas as duas casas
decimais que são apresentadas na planilha. Sendo assim, se respeitado o critério de arredondamento, os
valores impressos não apresentarão diferenças;
11.12 - Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificação da proposta,
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação;
11.13 - A falta de data e/ou rubrica e assinatura da proposta somente poderão ser supridas pelo representante
legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que não satisfizer tal exigência;
11.14 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos
documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 –“Documentação”.
11.15 - A validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento
dos envelopes.
11.16 - Caso o prazo estabelecido no item 11.15 não esteja expressamente indicado na proposta, este será
considerado como aceito para efeito de julgamento.
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11.17 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Administração, poderá ser solicitada
prorrogação geral da referida validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo.
11.18 - Decorridos 60 (sessenta) dias entre a data do recebimento e início da abertura dos envelopes de
preços, sem a solicitação ou a convocação de que trata o item 4.7.2, os licitantes ficam liberados dos
compromissos assumidos.
11.19 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão.
11.20 - Não serão aceitas propostas abertas por via correio, fax ou qualquer outro meio de comunicação. As
propostas enviadas pelo correio somente serão aceitas se dentro da correspondência os envelopes de
habilitação e propostas vierem devidamente fechados e lacrados, na forma exigida por este Edital.
11.21 - A apresentação de proposta será considerada como evidência de que a licitante EXAMINOU
CRITERIOSAMENTE OS DOCUMENTOS E EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL e CONHECEU O LOCAL EM
QUE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS, julgando suficiente para a elaboração da proposta voltada à
execução do objeto licitado, em todos os seus detalhamentos.
11.22 - A licitante deve ofertar propostas para todos os itens que compõe a planilha orçamentária; Caso
contrário será desclassificada.
12 - DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
12.1 - As propostas serão abertas pela Comissão Permanente de Licitação, no mesmo dia do julgamento
da fase de habilitação, desde que não haja fatos impeditivos, caso contrário será determinado dia e horário
para abertura das propostas, a ser publicado no Mural da sede administrativa do Município de Nova
Trento/SC, conforme previsão estabelecida no art. 109, § 1º da Lei nº 8.666/93.
12.2 - Os valores das propostas serão lidos em voz alta devendo as mesmas serem rubricadas pelos
membros da Comissão de Licitação e disponibilizadas para vistas e rubrica pelos representantes dos
licitantes presentes.
12.3 - Para julgamento das Propostas a Comissão levará em consideração o MENOR PREÇO POR
GLOBAL, desde que atendidas às especificações contidas no Edital e seus Anexos.
12.4 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista nesta Concorrência.
12.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem todas as exigências deste Edital,
bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.
12.6 - No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Comissão convocará todos os
licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas.
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12.7 - Nas situações em que duas ou mais propostas de microempresas e empresas de pequeno porte,
apresentar o mesmo valor ou duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como microempresas
e empresas de pequeno porte apresentar o mesmo valor, a classificação será decidida por sorteio, em ato
público, para o qual os licitantes interessados serão convocados, sendo que a forma como se
procederá ao sorteio, será definida pela Comissão, ressalvado o disposto no art. 3º, § 2º da Lei nº
8666/93, a classificação se fará conforme o disposto no art. 45, § 2º da referida Lei.
12.8 - Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte (que apresentarem a declaração constante no anexo IV deste edital) sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores à proposta mais bem classificada, não enquadrada como microempresas e
empresas de pequeno porte, será oportunizado à microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no
prazo de até 24 horas a partir da notificação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado.
12.8.1 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem anterior, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
12.8.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.9 - O resultado do julgamento das propostas será afixado no mural localizado na sede administrativa do
Município de Nova Trento/SC, situada à Praça del Comune, 126, Centro, em Nova Trento e ficará
disponível para consultas, contando-se a partir dessa data, prazo para recurso.
12.10 - Após a divulgação do julgamento caso todos os licitantes manifestem a desistência expressa de
recurso contra o resultado proferido, o Presidente da Comissão submeterá imediatamente o processo à
autoridade superior, para fins de homologação, revogação ou anulação deste processo licitatório. Caso
contrário, após transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou, ainda, após o julgamento dos
recursos interpostos, o Presidente da Comissão submeterá o processo à autoridade superior, para fins de
homologação, revogação ou anulação deste processo licitatório.
13 - DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1 - A Contratada não poderá subcontratar os serviços contratados, salvo quanto aos itens que, por sua
especialização, requeiram o emprego de firma ou profissionais especialmente habilitados e desde que haja
prévia permissão do Contratante, por escrito, antes da assinatura do Contrato.
13.2 - Na hipótese de subcontratação a contratada deverá dar preferência para Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte em consonância com a Lei Complementar nº 147/2014. Os pagamentos
serão efetuados à Contratada, conforme estabelecido no item 15 - Do Pagamento, competindo a esta a
responsabilidade exclusiva de pagar a subcontratada pela subcontratação ajustada.
14 – ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
14.1 – O Município de Nova Trento adjudicará o contrato à licitante cuja proposta atender em sua essência aos
requisitos do presente Edital e seus anexos.
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14.2 – A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
14.3 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto para a contratação, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.
14.4 - No interesse do MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, a licitação poderá ser revogada sem que caiba aos
participantes, indenização de qualquer natureza. Os quantitativos poderão ainda ser aumentados ou diminuídos,
observando-se os limites previstos no art. 65, § 1°, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
15. DA CONTRATAÇÃO
15.1 - Fica estabelecido que com a empresa vencedora será celebrado contrato, que deverá ser assinado, pelo
seu representante legal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação para este fim, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuiízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 866/93.
15.2 - O contrato, atendendo às disposições de ordem legal que regem a matéria, conterá, ainda, fundamental e
obrigatoriamente em suas cláusulas, com base, as normas legais desta licitação.
15.3 - Caso haja necessidade de serviços complementares, resultantes de modificações previamente aceitas por
escrito pela Prefeitura, estes serão autuados em separado. O pedido deverá ser protocolado na perante esta
Administração, com data de no mínimo 14 (quinze) dias úteis antes do termino do contrato, de acordo com a
proposta inicial, mediante orçamento apresentado ao contratante.
15.4 - Os aditivos de acréscimos somente serão processados a partir de novos serviços solicitados com prévia
autorização por escrito da Prefeitura.
15.5 - Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato respectivo, dentro do
prazo de validade da proposta, poderá a Prefeitura, sem prejuizo de aplicação de penalidades à desistente, optar
pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para faze-lo nas mesmas condições
proposta pela primeira classificada, se alternativamente a Preifetura não preferir revogar a presente licitação.
15.6 - A proponente, à qual for adjudicado o objeto da presente licitação, será notificada a comparecer para
assinatura do contrato, devendo para isso efetuar na Prefeitura de Nova Trento, à título de Garantia Contratual, o
recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) do valor Contrato (art. 56, §1º e §2º).
15.7 - A Garantia Contratual poderá ser feita em uma das seguintes modalidades:
a) dinheiro ou em títulos da dívida pública;
b) em seguro garantia;
c) em fiança bancária.
15.8 - A Garantia Contratual somente será levantada, na mesma modalidade em que foi feita, 60 (sessenta) dias
após o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, e depois de cumpridas todas as obrigações contratuais.
No caso de rescisão do contrato não será devolvida a Garantia Contratual, que será apropriada pela Prefeitura de
Nova Trento, exceto se a rescisão e/ou paralisação se der em decorrência de acordo com a Prefeitura de Nova
Trento ou hipóteses previstas no Art. 79, 2º§, inciso I da Lei 8666/93.
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16 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
16.1 - Os serviços serão fiscalizados pelo Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento,
a quem caberá:

a) Verificar se os serviços executados estão de acordo com os Anexos do Edital;
b) Verificar e analisar o(s) relatório(s)/projeto(s)/estudo(s)/medições para aprovar o pagamento das
respectivas Notas Fiscais, que deverá ocorrer mensalmente;
c) Solucionar problemas executivos;
d) Participar de todos os atos que se fizerem necessários à fiel execução dos serviços contratados.
16.2 - O Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, responsável pela
fiscalização dos serviços, objeto desta Concorrência Pública, poderá solicitar da empresa contratada o
afastamento de qualquer empregado cuja atuação e permanência no serviço prejudique a execução dos
trabalhos, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente, obrigando-se a declarar os motivos desta
decisão.
16.3 - A empresa contratada será obrigada a readequar, às suas expensas, no todo ou em parte, os
serviços que não estiverem em conformidade com a solicitação feita pela Secretaria Municipal de
Administração e Finanças.
16.4 - Aceitos os serviços, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança nos
trabalhos, subsiste na forma da Lei.
16.5 - Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pela
fiscalização ou pelo responsável pelo seu acompanhamento, que lavrará o Termo de Recebimento
Provisório.
16.7 - Decorridos até 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção
das anormalidades porventura verificados forem executados e aceitos pela Administração, será lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo, nos termos da minuta contratual em anexo.
16.8 - A contratada, executado o objeto contratual, responderá pela solidez e segurança dos serviços (mão
de obra) empregados na obra, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 618 do
Código Civil Brasileiro. Fica subentendido que os materiais e serviços sob responsabilidade da contratada
são aqueles que correspondem aos que efetivamente foram executados nesta obra.

17 - DO PAGAMENTO
17.1 - Os serviços executados serão pagos mediante
relatórios/projetos/estudos que deverão ser apresentados.

aprovação

pela

fiscalização

dos

17.2 - O pagamento dos serviços será feito pelo Município de Nova Trento/SC, com prazo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir da comprovação da regularidade da documentação fiscal apresentada e respectiva
emissão da Nota Fiscal referente ao período e á medição/relatório aprovada.

PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270000 Fone: 48 32673215
17.2.1- Deverá vir especificado e separado na nota fiscal os valores que se referem á mão de
obra e os que se referem ao material empregado na execução para a devida incidência dos
impostos.
17.3 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será
devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, não devendo ser
computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratado.
17.4 - Nenhum pagamento isentará a licitante vencedora das responsabilidades e obrigações advindas da
execução dos serviços prestados, nem implicará em aceitação dos serviços em desacordo com o previsto
nesta Concorrência Pública e seus anexos.
17.5 - O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:
17.5.1- Paralisação dos serviços por parte da Contratada, até o reinício.
17.5.2 - Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados.
17.6 - Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou
descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.
17.6.1 - Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do
Município.
17.7 - No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação, em
especial o INSS e ISS.
17.8 - A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou em
fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.
NOTA: Para as empresas, cujos produtos e serviços estejam enquadrados nos códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, descritos no Anexo único dos Protocolos
ICMS 42 de 03/07/2009 e ICMS 82 de 26/03/2010, que estabelece a obrigatoriedade da utilização da
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, estas deverão se
adequar ao disposto nos referidos protocolos.

18 – DAS IMPUGNAÇÕES/RECURSOS
18.1 - A Impugnação aos termos deste edital se efetivará em conformidade com art. 41 da Lei 8666/93.
Deverá ser dirigida à Autoridade Competente e protocolada no Departamento de Licitações da Prefeitura
de Nova Trento.
18.2 - Dos atos do Município de Nova Trento/SC decorrentes da aplicação desta Concorrência, caberão os
recursos previstos no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
18.3 - O prazo para o recurso previsto nas letras "a" e "b" do Inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, correrá a partir da data de publicação do resultado do JULGAMENTO das
propostas no Mural da sede administrativa do Município de Nova Trento/SC e no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Santa Catarina.
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19 – REAJUSTE DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
19.1 – Os preços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses a partir da
data da apresentação da proposta.
19.2 – Caso o prazo acima exceda os 12 (doze) meses previstos, os preços contratuais serão reajustados de
acordo com o Índice Nacional de Construção Civil e Obras Públicas, tomando-se por base a data da apresentação
da proposta pela variação dos índices constantes da revista “conjuntura econômica”, editada pela Fundação
Getúlio Vargas, observada a seguinte fórmula:
R=V x I – Io= onde:
R- valor do reajustamento calculado;
V – valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
I – Índice INCC/FGV, correspondente ao mês de apresentação da proposta comercial;
Io – Índice da INCC/FGV, correspondente ao mês de apresentação da proposta comercial.
19.3 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos
físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo)
mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do
contrato.
19.4 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual
passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente,
durante a vigência do contrato.
19.5 - Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, com juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
20. DA RESPONSABILIDADE
20.1 - Cabe ao MUNICÍPIO:
I – definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado pelo edital e anexos contendo as referencias
necessárias ao prefeito entendimento pelos licitantes;
II – empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento das faturas em dia;
III – tomar todas as providências necessárias à abertura do processo licitatório;
IV – encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, no Diário
Oficial dos Municípios (DOM);
V – arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem;
VI – Demais responsabilidade determinadas na minuta contratual anexa.
20.2 - Cabe a CONTRATADA:
I – contactar com a Prefeitura antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar os detalhes da execução;
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II – apresentar até o início efetivo dos serviços para o Setor de Compras e Setor de Engenharia, as Anotações de
Responsabilidade Técnica – ART’s, do técnico de nível superior responsável pela execução dos serviços, bem
como do técnico responsável da subcontratada quitadas;
III – assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de
equipamentos, materiais, mão de obra, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer
danos decorrentes da realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal ou a terceiros;
IV – implantar na obra a sinalização de acordo com as normas vigentes;
V – não subcontratar o total dos serviços, sendo-lhe, porém, permitido faze-lo parcialmente, continuando a
responder, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;
VI – retirar, após receber a notificação, todo o material rejeitado pela Fiscalização, desmanchar e refazer
imediatamente, por sua conta, o serviço que não for aceito, mantendo a obra limpa diariamente;
VII – cumprir todas as exigências da Leis e Normas atinentes à Segurança, Higiene e Medicina de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer
motivo, que permanecem na obra;
VIII – fornecer ao pessoal da obra (empresa contratada e subcontratada) capacete e identificação que conste o
nome da empresa ou o símbolo da empresa.
IX – providenciar as suas custas a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e
de serviços executados, bem como os reparos que se tornarem necessários para que os trabalhos sejam
entregues em perfeitas condições;
X – facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que serão realizadas pelos engenheiros do
contrantante, fornecendo todas as informações e elementos necessários;
XI – manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente,
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra;
XII – demais responsabilidades definidas na minuta contratual anexa.
21 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES
21.1- As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de
execução dos serviços estão sujeitas às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária, não superior a 2 (dois) anos, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.
21.2 - -A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer
obrigação.
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21.3 - A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução dos serviços, de
acordo com as alíquotas a seguir:

a)
0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por
cento);
b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão por
culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, pelo descumprimento de qualquer cláusula do
edital, exceto prazo de entrega;
21.3.1 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da
empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente.
21.3.2- Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor
excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial.
21.3.3- O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço.
21.3.4- A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias.
21.3.5- A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades.
21.4 - A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando
suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Nova Trento/SC,
de acordo com os prazos a seguir:

a) Por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a
empresa permanecer inadimplente;
b) Por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a
abertura e antes do resultado do julgamento;
c) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de
fornecimento ou assinar o contrato;
d) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da
autorização de fornecimento e/ou do contrato;
e) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos
objetivos da licitação;
f) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas
licitações;
g) Até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item
anterior.
21.4.1- A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial do
Estado, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Município de Nova Trento/SC.
21.4.2- A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
21.5- A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito do município de Nova Trento/SC.
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21.5.1- A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos
que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que a aplicou.
21.5.2- A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública.
21.6- As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por
quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro
Geral de Fornecedores do Município de Nova Trento/SC, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) Suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do registro,
por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais modalidades,
dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
b) Declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
21.7- As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos; e
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação.
21.8- Compete à Comissão de Licitação a indicação das penalidades previstas neste Regulamento, cuja
aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do órgão ou entidade.
21.9- É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade
competente do órgão ou entidade.
21.10- As penalidades aplicadas serão registradas na Prefeitura de Nova Trento/SC, no Cadastro Geral de
Fornecedores do Município de Nova Trento/SC.
21.10.1- Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao
Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Nova Trento/SC, para registro.
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas através de pagamento
de boleto gerado pela Prefeitura Municipal de Nova Trento/SC em nome da empresa penalizada.

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 - Uma vez apresentada a proposta para a participação da licitação, a empresa declara implicitamente
a aceitação plena das condições e termos da presente Concorrência e da sua subordinação a Lei nº
8.666/93 e suas alterações.
22.2 - Não haverá em hipótese alguma PAGAMENTO ANTECIPADO.
22.3 - A Comissão Permanente de Licitações, no interesse público, poderá relevar omissões puramente
formais, desde que não esteja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
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22.4 - Será lavrada Ata Circunstanciada do trabalho desenvolvido em ato público de "ABERTURA" dos
envelopes, que deverá ser obrigatoriamente assinada pelos membros da Comissão e licitantes presentes,
munidos de procuração.
22.5 - É facultado ao licitante formular protesto consignado nas atas dos trabalhos, para prevenir
responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos.
22.6 - A Comissão Permanente de Licitações, na forma do disposto no § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93
e suas alterações posteriores, reserva-se ao direito de promover qualquer diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a esta Licitação.
22.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-ser-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario.
22.8 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente na Prefeitura de Nova
Trento, ou através de determinação do Prefeito, através de portaria.
22.9 - Quaisquer dúvidas sobre a presente Concorrência deverão ser objeto de consulta, por escrito, à
Comissão Permanente de Licitações, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes.
22.10 - A Comissão Permanente de Licitações responderá as consultas que forem formuladas mediante
correspondência aos interessados.
22.11 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer
documentos relativos a presente Concorrência.
22.12 - Maiores informações, retirada da Concorrência e outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto
ao Setor de Licitações e Contratos, de segunda à sexta-feira das 07h às 13h Fone/Fax (48) 32673232/3215 e/ou por e-mail: licitação@novatrento.sc.gov.br.

23 - FAZEM PARTE DESTA CONCORRÊNCIA PÚBLICA:
Anexo I. – Termo de Referência/Planilha Orçamentária/Memorial Descritivo e especificações;
Anexo II - Modelo de Declaração de conformidade com o Edital;
Anexo III – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo IV – Declaração conforme art. 30, § 6°, da Lei nº 8.666/93;
Anexo V – Declaração de Autorização Profissional;
Anexo VI – Modelo de Proposta;
Anexo VII – Minuta de Contrato
Nova Trento/SC, 21 de fevereiro de 2022.
FERNANDO SENS
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA
CONSTRUÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI

1. DO OBJETO
EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI,
NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO COM A FINALIDADE DE TER MAIS UM LOCAL PARA ATENDIMENTO DO
SISTEMA DE EDUCAÇÃO ÀS CRIANÇAS.
2. DA JUSTIFICATIVA
A educação é um dos pilares de sustentação da sociedade. Assegurar a todos a igualdade de condições para o
acesso
e
a
permanência
na
escola,
sem
qualquer
tipo de discriminação, é um princípio que está em nossa Constituição desde 1988 e sua importância não reside
apenas em garantir um direito fundamental pelo qual os municípios têm grande responsabilidade, mas a sua
implementação têm o potencial de mudar a comunidade de forma positiva. Além de construir
conhecimentos e desenvolver competências, é prioridade, na ação educativa, o cultivo de valores para o crescimento
e desenvolvimento dos cidadãos, motivo pelo qual, está se construindo uma nova escola municipal de ensino
fundamental com 16 salas de aula, além da parte recreativa e administrativa. Entendemos que o projeto em tela,
estará prestando um grande serviço à comunidade do município de Nova Trento.

3. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES
A Contratação se constitui de execução de obras da Construção da CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PADRE ROSSI. A metodologia, etapas e atividades estão descritas no memorial descritivo do projeto da obra; anexo a
este termo.
4. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO
O produto consiste na CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI a serem
executados, exatamente conforme descrito no Projeto Executivo da obra anexa a este termo (plantas técnicas, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e BDI).
O regime de execução é a empreitada por preço unitário.
5. DO CUSTO
Os recursos orçamentários da presente despesa seguem abaixo:
28 – 4.4.90 0.1.79.710220
28- 4.4.90 0.1.01.000000
28- 4.4.90 0.3.36.060000
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O valor total geral estimado da obra é de R$ 6.923.883,19 (seis milhões, novecentos e vinte e três mil,
oitocentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) .
O custo estimado é fixo e o índice de correção monetária, pelo custo nacional de construção civil obras públicas por
tipo de obra.
6. PRAZOS
Execução dos serviços: Dever-se-á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, cujo prazo é
de 360 dias.
Contratual: O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de contrato, com vigência de 360 dias.
Pagamento: Os serviços serão medidos mensalmente.
7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Registro ou inscrição no Conselho Regional competente da empresa licitante, com indicação dos responsáveis
técnicos exigidos abaixo;
Registro ou inscrição no Conselho Regional competente de seu(s) responsável(is) técnico(s);
CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: apresentar uma ou mais Certidão(ões) e/ou Atestado(s) de Capacidade
Técnica, que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas que não o próprio
licitante (CNPJ diferente), os seguintes serviços com as respectivas quantidades mínimas:

ITEM

QUANTIDADE A
EXECUTAR

QUANTIDADE EXIGIDA
COMPROVAÇÃO

Rede hidrossaniária
Instalação elétrica de baixa tensão

2100,00 m2
2100,00 m2

1050,00m2
1050,00m2

Estrutura Metálica Cobertura
Telhamento com Telha Metálica
Termoacústica

2.100,00 m2
2.100,00m2

1050,00m2
1050,00m2

Execução de armaduras de aço
Sistema Preventivo de Incendio
Execução de Piso Vinilico

15.382,20 kg
2.100,00m2
835,22m2

7.691,10kg
1050,00m2
417,61m2

Transformador de distribuição, 150
KVA

1 un

1un

Execução de concreto
Fundações Profundas (tipo estaca
hélice continua)

1.288,67m3
1368,00m

644,33m3
684,00m
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CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de
abertura das propostas, profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
mediante apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico expedida pelo Conselho Regional competente, nos
termos da legislação aplicável, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) ao objeto desta licitação:

Rede hidrossaniária
Instalação elétrica de baixa tensão
Estrutura Metálica Cobertura
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
Execução de armaduras de aço
Sistema Preventivo de Incendio
Execução de Piso Vinilico
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO
Execução de concreto
Fundações Profundas (tipo estaca hélice continua)
Comprovação que possui em seu quadro técnico Engenheiro Civil; Engenheiro Mecânico; Engenheiro de
Segurança no Trabalho e Engenheiro Eletricista para acompanhamento técnico na execução dos serviços
contratos com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
Justifica-se a exigência de engenheiro de segurança no trabalho, ante ao fato da construção civil ser
um ramo que se concentram as maiores taxas de acidentes de trabalho. Devido ao ambiente periculo so, os trabalhadores ficam expostos à uma série de riscos diariamente. Desse modo, é fundamental
que a empresa para qual eles trabalham promova ações que garantam a segurança e a saúde de todos. Tal exigência trará ao Município mais segurança e por extensão benefícios, ante a diminuição
dos afastamento de algum funcionário, que causam atraso na execução do projeto, diminuição da
produtividade e por consequência prejuízos para a Administração Pública e população em geral, que
será beneficiada com a entrega da obra, demonstrando assim, a exigência da Engenharia de Segu rança nesse ambiente indispensável.
Comprovação do vínculo empregatício dos engenheiros civil, elétrico, mecânico e de Segurança do Trabalho
inclusos no quadro de responsáveis técnicos da empresa, mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho
(CTPS) e/ou contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum e/ou ato
constitutivo da empresa quando trata-se de sócio ou dirigente da empresa licitante.
É permitido aos licitantes o somatório de Atestados/Certidões, para fins de comprovação da qualificação técnica,
exigidos neste edital.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O julgamento das propostas deverá ser procedido de forma global, visando responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.
Deverá ser apresentada a composição do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas (ou LDI – Lucro e Despesas Indi retas) detalhada.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO
(NOME

DO

LICITANTE/EMPRESA),

CNPJ-MF

ou

CPF

nº...............................,

sediada

(ENDEREÇO COMPLETO), declara expressamente sob as penas da Lei:



Que não foi declarada inidônea para licitar com a administração pública, nos termos do
inciso IV, Art. 87, da Lei nº 8666/93 e suas alterações, e que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório;
 Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
 Que não está impedida de transacionar com a administração pública em qualquer de suas
esferas;
 Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados,
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;
 Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº
8.666/93;
 Que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao
inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze
anos);
 Que tem Pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do
edital e seus anexos;
 Que se vencedora fornecerá os produtos e/ou executará os serviços pelo(s) preço(s)
proposto(s) e nos prazos estabelecidos;
 Que sob as penas do art. 299 do código Penal, terá disponibilidade, caso venha a
vencer o certame, dos produtos e/ou serviços licitados, realizando a entrega e a execução nos prazos
e condições previstos no edital;

 Que não possuí em seu quadro de pessoal Servidores Públicos exercendo funções
técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei nº
8.666/93).
 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
..............................................., ......... de ................... de ...…
Assinatura
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
(Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte)
(NOME DA EMPRESA LICITANTE), inscrita no CNPJ-MF sob o nº......................................, sediada
(ENDEREÇO COMPLETO), declara expressamente sob as penas da Lei, que:
Detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos das Leis Complementares
n.º 123, de 14/12/2006 e n.º 147, de 07/08/2014.
..............................................., ......... de ................... de ......

Assinatura
Nome:
Identidade nº:
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA LICITANTE), inscrita no CNPJ-MF sob o nº......................................, sediada
(ENDEREÇO COMPLETO), declara expressamente sob as penas da Lei, que:
Dispõe de instalações, aparelhamentos, equipamentos, ferramentas e pessoal técnico especializado
necessários à realização dos serviços objeto desta licitação, conforme estabelece o art. 30, § 6°, da
Lei nº 8.666/93.
..............................................., ......... de ................... de ......

Assinatura
Nome:
Identidade nº:
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ANEXO V
DECLARAÇÃO
AUTORIZAÇÃO
PROFISSIONAL

Eu,.....................................................,

inscrito(a)

portador(a)

de

do

Rg

sob

o

CPF

de

nº.............................,

nº........................,

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

inscrita

autorizo
no

a

CNPJ-MF

sob o
Nº......................................................., sediada (endereço completo), a incluir meu nome na
equipe técnica que realizará os trabalhos referente a licitação – concorrência pública nº 001/2022 da
prefeitura municipal de nova trento/sc, cujo O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI ,
LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO - NOVA TRENTO/SC , CUJOS
QUANTITATIVOS ESTÃO INDICADOS NO ANEXO I.
..............................................., ......... de ................... de ......

Assinatura

Nome:
Identidade nº:
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA

ITEM

Descrição

Valor Referencia

Valor Ofertado

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ XXXXX (...................)
PROPONENTE:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
FONE:
CEP:

Nº
CIDADE:
FAX:
CNPJ:

UF:
EMAIL:
.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:
NOME:
RG
CPF
PREPOSTO QUE REPRESENTARÁ A CONTRATADA DURANTE A VIGÊNCIA DO AJUSTE
NOME:
RG
CPF
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTACORRENTE:

,

de

de 2022.

Assinatura do Responsável
VALIDADE DA PROPOSTA:
FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO DE EXECUÇÃO:
FORMA DE EXECUÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS:
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ANEXO VII

CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI,

LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VALLE
- CENTRO - NOVA TRENTO/SC.
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede, hoje, a Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento, SC, CNPJ n.
82.925.025/0001-60, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, doravante denominado
Contratante, e a empresa

, estabelecida a Rua

-------, CNPJ/MF n. ------------------, neste ato representada por seu -------------------, Sr. ------------------------------------, doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o presente contrato, em
decorrência do Processo Licitatório n. 47/2022, Concorrência Pública n° 001/2022, homologado em
....., mediante sujeição mútua à Lei n. 8.666/93, e às seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI , LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO NOVA TRENTO/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA BASE DO CONTRATO
O presente contrato decorre da proposta vencedora, apresentada pela CONTRATADA, em 28 de
MARÇO de 2022, atendendo a modalidade de Concorrência Nº 001/2022.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL DA ENTREGA DO SERVIÇO

- Prefeitura Municipal de Nova Trento/SC, Setor de Engenharia
CLÁUSULA QUARTA: DO EXECUÇÃO

- Conforme solicitação da secretaria requisitante, mediante envio de autorização de fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na vigência deste contrato a CONTRATADA compromete-se a cumprir entre outras, as seguintes
condições:

I – Realizar a execução dos serviços contratados de acordo com o previsto na cláusula Terceira,
descrição de eventuais condições especiais;

II – Garantir a qualidade dos serviços prestados;
III – Fornecer toda e qualquer informação e orientação técnica a CONTRATADA sobre o serviço
prestado.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Na vigência deste contrato a CONTRATANTE compromete-se a:
I – Efetuar os pagamentos seguindo os prazos e condições estabelecidos neste contrato;
CLÁUSULA SEXTA: DA ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta de recursos previstos no
Orçamento Fiscal vigente para o exercício de 2022.

Órgão: 04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL
28 – 4.4.90 0.1.79.710220
28- 4.4.90 0.1.01.000000
28- 4.4.90 0.3.36.060000

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO
Pela contratação dos serviços prestados, devidamente identificados na cláusula primeira deste
contrato, de acordo com a proposta vencedora pela CONTRATADA, a CONTRATANTE pagará o valor
total de R$ 00,00 (…)
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CLÁUSULA OITAVA: DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, mensalmente mediante apresentação da fatura/nota fiscal, por meio de
transferência em conta.
CLÁUSULA NONA: DOS PRAZOS CONTRATUAIS
A CONTRATADA deverá comparecer a Secretaria de Finanças da CONTRATANTE até 05 dias após a
comunicação do resultado da licitação para a assinatura do presente contrato.
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se em 00 de XXX de 2022, podendo
ser prorrogado pelo mesmo período, dimensionado, com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada a duração de 60 (sessenta) meses, conforme Art, 57, II
da lei 8.666 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO E REVOGAÇÃO
O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente por iniciativa da CONTRATANTE,
atendida sempre a conveniência administrativa, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA qualquer espécie de indenização.

10.1. A critério da CONTRATANTE, caberá ainda rescisão deste contrato administrativo, quando a
CONTRATADA

10.1.1. Não cumprir quaisquer das diretrizes contratuais;
10.1.2. Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
autorização da CONTRATANTE;

10.1.3. Entrar em concordata ou falência resultando no inadimplemento das obrigações constantes
desse contrato e no ato que o originou.

10.2. Ocorrendo a rescisão prevista sem um dos sub itens do item 10.1 a CONTRATADA responderá
por perdas e danos;

10.3. O presente contrato poderá ser rescindido também por mutuo consenso entre as partes;
10.4. Fica ressalvado a CONTRATANTE o direito de revogar o presente contrato por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, incorrendo em tal
hipótese, o não recebimento de qualquer indenização ou reparação pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES
O descumprimento por parte da contratada de qualquer das cláusulas do presente contrato ou
mesmo do ato que a originou, implicará numa multa correspondente a 20% (vinte por cento), do valor
integral do contrato, além da responsabilidade civil que advir da irregularidade por perdas e danos ao
MUNICÍPIO, bem como da suspensão temporária de participar em Licitação e impedimento de
contratar com a administração, por prazo de 01 (um) ano.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO
As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de São João Batista/SC., para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento.
Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento,
assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo
assinadas.
Nova Trento (SC), 00 de XX de 2022.

TIAGO DALSASSO
Contratante

Contratada

DANIEL RONGALIO
Secretaria Municipal Administração e Finanças

Testemunhas:

Fernando Sens

Fábio de Freitas

