
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAIAL
Departamento de Compras e Licitações

RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765--000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO Nº. 052/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019

EXECUÇÃO: INDIRETA

REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

OBJETO
EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA
EXECUÇÃO DE CONSTRUCÃO DE CRAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU
N.º873982/2018 OPERAÇÃO 1060557/04 – PROGRAMA DE CONSOLIDACÃO DO SISTEMA DE
ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) de acordo com as especificações constantes no Edital.

O Munícipio de Paial, atendendo a requisição da Secretaria de Ação Social (Município de Paial),
TORNA PUBLICO aos interessados que fará realizar Licitação, conforme os dispositivos contidos na
Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste
Edital de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, através do regime de execução indireta
“EMPREITADA PELO PREÇO GLOBAL”. A entrega dos envelopes da documentação e proposta de
preços da proponente deverá ocorrer ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 14/06/2019, no Setor de
Protocolos de Paial, e a abertura dos Envelopes se dará a partir das 09:00 HORAS DO DIA
14/06/2019, na Sala da Secretaria de Administração, prédio administrativo do MUNICÍPIO DE PAIAL
sito a Rua Goiás, 400, centro.

1.0- DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 A presente licitação visa contratação de empresas para realização de obras por regime de
EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA
EXECUÇÃO DE CONSTRUCÃO DE CRAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU
N.º873982/2018 OPERAÇÃO 1060557/04 – PROGRAMA DE CONSOLIDACÃO DO SISTEMA DE
ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), memoriais e orçamentos em anexo. Valor máximo a ser admitido:
R$ 447.930,35 (quatrocentos e quarenta e sete mil e novecentos e trinta reais e trinta e cinco
centavos).
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1.2- Faz parte integrante deste Edital:

 DECLARACÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENORES
 TERMO DE ACEITE DOS TERMOS DO EDITAL
 Minuta do Contrato

Outros itens do edital
 Projetos;
 MEMORIAL DESCRITIVO
 Quadros de composição do BDI
 ART
 CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
 Planilha orçamentária
 QCI- Quadro de Composição do Investimento.

 Outros documentos pertinentes ao projeto

1.3.1 – O Memorial Técnico Descritivo e pranchas, poderão ser retirados do site:
www.paial.sc.gov.br, link: TRANSPARÊNCIA - LICITAÇÕES – Tomada de Preços.

1.3.2- Os recursos financeiros para execução desta obra conforme CONTRATO DE
REPASSE OGU n 873982/2018 e os pagamentos ficam condicionados ao andamento da obra.

2.0- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

2.1- Os envelopes, constituídos de documentação e proposta, deverão ser entregues no
Setor de Administração da Prefeitura Municipal de Paial/SC, setor de licitações, à Goiás 400,
Paial/SC, até às 08:30 HORAS, DO DIA 14 DE JUNHO DE 2019, em envelopes opacos,
devidamente lacrados contendo em suas partes externas os seguintes dizeres:

“NOME DA EMPRESA”
ENDEREÇO
AO MUNICIPIO DE PAIAL – SC.
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

· primeiro com subtítulo “DOCUMENTOS”
· segundo com subtítulo “PROPOSTA”

3.0 - PRAZOS

3.1- O prazo para assinatura do contrato será de até 5 (cinco) dias, após a convocação para esse fim
(homologação), expedida pelo Munícipio de Paial.

3.2- O prazo para início da obra de que trata o objeto deste Edital, será de 05 dias úteis, contados dá
a partir da data de expedição da Ordem de Serviço pelo Senhor Prefeito Municipal.
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3.3- O prazo para CONCLUSÃO TOTAL DA OBRA contado do dia seguinte da data da
expedição da ordem de AUTORIZACÃO DE FORNECIMENTO(AF) será de 120 (CENTO E
VINTE) DIAS CORRIDOS.

3.4- A prorrogação de prazos, fundada em conveniência administrativa ficará a critério
exclusivamente do Munícipio, e somente será possível no seguinte caso:

3.4.1- Ordem escrita, para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, no interesse da
administração, casos fortuitos ou de força maior.

4.0- SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA

4.1- Adjudicação, multas e rescisões – Adjudicação dos serviços será efetuada mediante emissão de
contrato com o Munícipio observando as condições estipuladas neste Edital e na legislação que rege
a presente licitação.

4.1.1- Empresa vencedora da licitação que não atender o convite para assinar o contrato, dentro do
prazo estabelecido no Item 3.1, será imposta a multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor
da proposta apresentada.

4.1.2- Dar-se-á rescisão administrativa, independentemente de qualquer procedimento judicial
quando:

4.1.2.1- Constar de Laudo de Vistoria, procedido por Comissão, a comprovação de dolo ou culpa da
adjudicada no cumprimento de suas obrigações ajustadas.

4.1.2.2- Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da empresa adjudicada;

4.1.2.3- Formalizada a rescisão administrativa a adjudicatária só terá direito das contas ou faturas
relativas aos serviços executados até a data da rescisão e em condições de aceitação definitiva, sem
prejuízo das sanções que serão revertidas aos cofres do Munícipio.

4.1.3-As sanções previstas neste título serão cumulativas;

4.1.4- As multas aplicadas à adjudicatária, deverão ser recolhidas aos cofres do Munícipio, dentro do
prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da publicação da penalidade no serviço oficial.

4.1.5- Pelo atraso injustificado dos prazos ou de conclusão de etapas, conforme cronograma,
a contratante incorrerá em multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor referente
aos serviços não executados no prazo. O atraso eventual, quando justificado por motivo de
força maior, deverá ser comunicado pela contratada e aceito pelo Munícipio.

4.1.6- Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá, garantida prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções.
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I – Advertência
II – Suspensão temporária de participar em licitações com qualquer ente Público, pelo prazo
de até 02 anos.
III – Aplicação de multa pecuniária no valor de 5% (cinco) a 10 % (dez) por cento do valor total
do contrato.
IV - Na aplicação da multa pecuniária do inciso anterior será levado em consideração os
motivos da não execução, as consequências para a administração além de outros fatores.

4.1.7 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a contratada pela sua diferença, que será descontada pelo Munícipio dos
pagamentos eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente.

5.0- HABILITAÇÃO

5.1- Os interessados em participar da presente licitação deverão apresentar para sua habilitação, em
envelope não transparente e fechado que contenha a sua identificação e número desta licitação, sob
o n. 01, sob título “DOCUMENTOS”:

5.1.1- Prova de regularidade fiscal para com a FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL,
em plena vigência;

5.1.2-Prova de inscrição no CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ);

5.1.3- Prova de regularidade com o INSS, em plena validade;

5.1.4- Prova de regularidade com o FGTS, em plena validade;

5.1.5- CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, EM PRAZO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS da data designada para
a apresentação do documento;

5.1.6- CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTOS expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do
documento;

5.1.7 – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pelo Munícipio de Paial, nos termos do
§ 2º, art 22 da Lei 8.666/93;

5.1.8 - Prova de INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), conforme
exigido pela Lei nº 12.440/11.
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5.1.9 - DECLARAÇÃO assinada por quem de direito, QUE NÃO EMPREGA MENORES de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do
ANEXO I deste edital.

5.1.10 - Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou visto dos mesmos, com
validade na data limite de entrega da documentação e das propostas;

5.1.11 - Demonstração de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o proponente
possuir em seu quadro de funcionários ou como prestador de serviços, na data prevista para entrega
da proposta, Engenheiro Elétrico (CREA) ou (CAU), o qual será obrigatoriamente o engenheiro
preposto da obra.

I – Para comprovar que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, como responsável(is) técnico(s), engenheiro(s), a licitante deverá apresentar cópia de
contrato de prestação de serviço ou cópia de carteira de trabalho ou cópia do contrato social, no
caso de sócio ou cópia da declaração de firma individual no caso de proprietário, ou ainda através da
Certidão de Pessoa Jurídica, fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA)
ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

5.1.12 - Como condição de participação, o licitante deverá apresentar ainda, no envelope nº 1
juntamente com a documentação prevista no item 5, cheque nominal, depósito caução, seguro-
garantia, fiança bancária ou caução em títulos públicos EM FAVOR AO MUNICÍPIO DE PAIAL - SC, a
título de caução, no valor equivalente a 1% (um por cento) do preço máximo fixado no
orçamento, independentemente da condição de pagamento que pretenda propor.

5.2. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por
tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial, sendo que os
documentos e as certidões negativas poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados
(internet) ficando sujeitos a verificação de autenticidade.

5.3. Será admitido na seção da abertura das propostas, apenas um representante por empresa, o
qual deverá estar credenciado através de declaração ou procuração da empresa participante, em
original ou cópia autenticada.

5.4. Dar-se-á início a abertura dos envelopes pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), na
presença dos participantes, ÀS 09:00 HORAS DO DIA 14 DE JUNHO DE 2019, na sala de
Administração do Munícipio de Paial-SC, no endereço constante do preâmbulo deste Edital.
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6.0 - DA PROPOSTA

6.1- A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com o nome da empresa proponente, em
linguagem clara, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada
nas demais, e em envelope não transparente e fechado que contenha uma identificação e número
desta licitação, sob o nº 2 “PROPOSTA”.

Constará obrigatoriamente da proposta:

6.1.1- Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço,
prazos de execução, forma de pagamento ou outra condição que importe em modificação dos
termos originais.

6.1.2- O preço global máximo admitido pela Administração para o objeto a ser contratado, é o fixado
no Objeto da Licitação, item 1.1.

6.1.3.- DECLARAÇÃO expressa da aceitação e submissão a todas as condições deste Edital,
bem como o compromisso formal de execução dos serviços de acordo com os preceitos
técnicos recomendados e pelo preço ofertado; de que nenhum dirigente ou responsável
técnico da licitante pertence ou pertenceu nos últimos 150 (cento e cinquenta) dias do aviso
deste Edital, ao quadro de funcionários do Munícipio de Paial; que examinou
convenientemente as especificações constantes dos memoriais descritivos e que o mesmo é
suficiente para realização da obra, inclusive para, fazer frente às despesas referentes aos
encargos sociais trabalhistas e taxas devidas em função da realização da obra aos serviços
federais, estaduais e municipais, sendo os eventuais acréscimos de inteira responsabilidade
da firma proponente; que compromete-se, caso seja o vencedor a utilizar na obra, somente
material de primeira qualidade, sujeitando-se ao pagamento das despesas necessárias ao
eventual ensaio visando aferir a qualidade do material, bem como seguir as orientações da
fiscalização do Munícipio, conforme modelo constante do ANEXO II deste Edital.

6.1.4 - ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA, que comprove que a licitante tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto deste Edital, conforme modelo constante do ANEXO III deste Edital.

6.1.5- Prazo para execução da obra, não superior a 120 (CENTO VINTE) DIAS CORRIDOS, após
Ordem Serviço.

6.2- Não serão consideradas propostas apresentadas por consórcio ou grupo de empresas.

6.2.1- O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data da abertura das propostas.
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6.2.2- Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas
quaisquer providências posteriores visando sanar falhas ou omissões.

6.2.3- Depois de aberta a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não
sendo permitida sua retirada ou desistência de participação por parte da proponente.

7.0- DA ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1- Recebidos os envelopes, no horário designado, a CPL, passará à fase de habilitação.

7.2- Aberto o envelope DOCUMENTAÇÃO, os documentos serão rubricados pela Comissão e pelos
licitantes participantes.

7.3- A seguir, a Comissão decidirá verbalmente, sobre a habilitação dos concorrentes, considerando-
se automaticamente inabilitado aquele que deixar de apresentar a documentação exigida.

7.4- Aos declarados inabilitados, serão imediatamente comunicados, mantendo-se no processo
licitatório os envelopes com o conteúdo das propostas, inviolado, que ficará fazendo parte integrante
do mesmo.

7.5- Vencida a fase da habilitação, a Comissão abrirá e apreciará o conteúdo dos envelopes das
PROPOSTAS, obedecidos os trâmites legais previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações, rubricando
cada folha, e colhendo rubrica dos licitantes presentes, que poderão igualmente examinar as
propostas dos concorrentes.

7.6- Nenhum adendo as propostas será permitida nesta fase.

7.6.1- Serão desclassificadas as propostas que não atendem as exigências do ato convocatório da
licitação.

7.7- Não será admitida, sob pretexto algum a qualificação ou substituição das propostas ou de
qualquer documento.

7.8- Encerrada, esta fase, a Comissão dará por encerrada a sessão de abertura das propostas,
lavrando-se ata circunstanciada, que será firmada pela Comissão e pelos presentes.

8.0 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 – O julgamento do mérito das propostas será efetuado pela Comissão Permanente de
Licitação, considerando:
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8.1.1- Menor preço global apresentado, considerando a observância das exigências do edital;

8.1.2- Coerência na formulação dos preços unitários e totais apresentados.

8.1.3- A Comissão Permanente de Licitação poderá recorrer ao auxílio de profissionais do Munícipio
para embasamento do presente julgamento.

09.0- LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES

9.1- Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser formuladas, por escrito,
para o seguinte departamento: CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, quando se
relacionar aos termos do edital.

10.0- CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

10.1- As medições ocorrerão a cada 30 (trinta) dias, mediante liberações de recursos e seu
pagamento efetivo dentro de até 10 (dez) dias, após a homologação da medição, emissão da fatura,
bem como termo de medição descritivo dos serviços realizados, e fornecimento de cópia do
documento comprobatório da inscrição da obra e dos funcionários junto ao INSS e recolhimentos
devidos.

10.2- Os pagamentos estarão vinculados a execução de cronograma físico- financeiro da obra,
facultando ao Munícipio de Paial a não liberação destes recursos pela inexecução ou inobservância
de qualquer dos itens apresentados, que não será excluído, ficando, automaticamente vinculado a
sua liberação à conclusão total do cronograma no período.

10.3- O custo de cada serviço e/ou material será pago com base nos preços unitários propostos pelo
licitante e estar de acordo com especificações de planilha de quantificação, para a assinatura do
contrato deverá a empresa apresentar a ART do CREA ou CAU, devidamente recolhido de todos os
profissionais envolvidos na obra.

10.4- Uma vez propostos os preços somente serão reajustados havendo disponibilidade financeira e,
ainda, ocorrendo necessidade de se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente
comprovado pela contratada.

10.5- Para pagamento da última fatura a empresa deverá apresentar a CND da obra recolhida,
junto ao INSS, inclusive dos funcionários envolvidos na obra, como também os recolhimentos
do ISS no MUNICÍPIO DE PAIAL como condição de liberação dos valores.
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10.6- O município não efetuará pagamento através de cobrança bancária, os pagamentos
serão efetuado na modalidade de ordem de pagamento bancária devendo o proponente
indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente.

11.0- DO DIREITO DE RECURSO

11.1- Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, no processo da licitação, cabem
recursos hierárquicos nas formas e prazos estabelecidos pelo artigo 109 da Lei n. 8.666/93.

12.0- ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

12.1 - A Administração designa o fiscal de contratos indicado neste instrumento sendo o
servidora LIDACI LUTEREK LOPES CROMIANSKI, e no caso de seu impedimento, o servidor
municipal ADELMO LUIS BRAATZ para acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do
fornecimento dos produtos e/ou serviços, o qual manifestar-se-á, antes da realização do
pagamento ao respectivo beneficiário, para o fiel cumprimento de suas obrigações.

12.2- Prazo para execução da obra, não superior a 120 (CENTO VINTE) DIAS CORRIDOS, após
Ordem Serviço.

12.3- A obra será recebida provisoriamente, mediante termo a ser firmado pelo departamento
solicitante, e definitivamente de acordo com o artigo 73, inciso I, letra “a” e “b” da Lei n. 8.666/93.

12.4- Caso ocorra imperfeições de execução que impeça o recebimento, deverão estas serem
corrigidas ou reconstruídas, correndo tais trabalhos as expensas da proponente (artigo 69 da Lei
8666/93 e posteriores modificações).

12.5- Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, e após as devidas correções será marcada nova
data de recebimento nas mesmas condições anteriores.

12.6- O recebimento que trata este item não eximirá a contratada de sua responsabilidade técnica
civil.

13.0- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RECURSOS

13.1- As despesas decorrentes com a presente licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

Órgão: 05. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Orçamentária: 02 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto: 1050– Construção DO CRAS
Elemento: (cód. red. 71) 4.4.90.00.0300 – Aplicações Diretas ................. RS 140.000,00

Elemento: (cód. red. 72) 4.4.90.00.0300 – Aplicações Diretas ....................
R$350.000,0
0
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14.0 - VALOR DA OBRA

14.1- A vencedora ficará obrigada aceitar nas mesmas condições ajustadas os acréscimos ou
supressões verificadas na obra de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor a preços iniciais,
atualizados.

15.0- DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

15.1- Á Comissão Permanente de Licitação competirá:

15.1.1- Verificar se os envelopes contendo a documentação e as propostas atendam as condições
estabelecidas neste Edital

15.1.2- Examinar em primeiro lugar, antes da abertura do envelope das propostas, a documentação
apresentada, a qual deverá estar de acordo com as exigências deste Edital, o que será feito na
presença de todos os licitantes.

15.1.3- Rubricar as propostas e oferece-las à rubrica dos representantes dos concorrentes presentes
ao ato.

15.1.4- Lavrar ata circunstanciada na licitação, lê-la, assiná-la e colher assinaturas dos
representantes dos concorrentes presentes aos atos.

15.1.5- Proceder o julgamento do mérito das propostas, desclassificando as que não satisfazem as
condições e exigências deste Edital.

15.1.5- Adjudicar o objeto da Licitação ao licitante vencedor no prazo estabelecido em lei.

16 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

16.1 - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, conforme estabelece a Lei Complementar Nº 123/2006.
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16.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado 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.

16.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da LC 123/2006,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

16.4 - Na licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

16.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.

16.6 - Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:

16.6.1 - A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.

16.6.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.

16.6.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC
123/2006, será realizado sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

16.6.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

16.6.5 O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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17.0- DA CAUÇÃO

17.1 - Como condição de participação, o licitante deverá apresentar ainda, no envelope nº 1
juntamente com a documentação prevista no item 5, CHEQUE NOMINAL ou depósito
caução, seguro-garantia, fiança bancária ou caução em títulos públicos AO MUNICÍPIO
DE PAIAL - SC, a título de caução, no valor equivalente a 1% (um por cento) do preço máximo
fixado no orçamento, independentemente da condição de pagamento que pretenda propor
(constante também no item 5.1.12).

17.2 - O cheque-caução apresentado pelo licitante que oferecer a melhor proposta para o objeto,
será depositado no primeiro dia útil seguinte à sessão que definir a proposta vencedora e, se
compensado, será considerado como parte do sinal exigido para a contratação.

17.3 - Se verificada a insuficiência de fundos, o licitante será inabilitado, nos termos do artigo 43, §
5º, da Lei nº 8.666/93. Nessa hipótese, o cheque apresentado pelo licitante que ofertou a segunda
melhor proposta será depositado, a fim de verificar sua habilitação, e assim sucessivamente.

17.4 - Os cheques-caução ficarão retidos até a homologação da presente licitação.

17.5 - Os licitantes que não lograrem êxito na licitação poderão reaver junto ao MUNICÍPIO DE
PAIAL, o cheques-caução, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da homologação do
resultado. Os cheques ficarão à disposição na sede do Município.

17.6 - Após o 30º (trigésimo) dia, os cheques que não forem devolvidos serão cancelados e juntados
ao processo.

17.7 – O licitante poderá optar ainda por outras formas de caução permitidas por Lei.

17.8 - Ainda a título de caução será retido em cada pagamento o valor de 3% (três por cento) do
valor da Nota Fiscal que serão devolvidos ao contratado após a entrega da obra e seu recebimento
em definitivo com os devidos comprovantes de regularidade, fiscais, tributárias e demais encargos
legais.

18.0- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1- o Município de Paial, através da autoridade competente poderá até a data da assinatura do
contrato, desclassificar licitantes, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou
ressarcimento sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a administração tiver notícia fundada de
qualquer ato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua
idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa.
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18.2- Poderá ainda o MUNICIPIO DE PAIAL, no interesse da Administração, revogar ou anular a
presente licitação, sem qualquer direito a indenização ou ressarcimento aos licitantes, ressalvados a
estes o direito de reaver as cauções depositadas, mediante requerimento daquele titular.

18.3- A obra licitada não gerará impacto ambiental.

18.4- A proponente deverá proceder a visitação no local da obra, a fim de eliminar quaisquer
dúvidas quanto à situação do terreno existente e acessos, atestando a visitação conforme
estabelecido neste Edital (constante também no item 6.1.4).

18.5- Não será levada em consideração para efeitos de classificação qualquer oferta ou vantagem
não previstas neste Edital ou baseada na proposta dos demais licitantes.

18.6- Ficarão a cargo da proponente todas as despesas com deslocamentos, alimentação, pessoal,
encargos sociais e trabalhistas, bem como outros obrigatórios e previstos em Lei, desde a assinatura
do contrato até entrega da obra.

18.7- Informações complementares julgadas necessárias deverão ser procuradas pelo interessado
na Secretaria de Administração do Munícipio de Paial, sita à Rua Goiás , 400, na cidade de Paial/SC,
ou pelo telefone 49 3451-0045

18.8- O cronograma a ser apresentado não poderá suprimir nenhuma linha de serviço da Planilha de
Quantitativo apresentada.

18.9 – Anexos do edital
ANEXO I – Modelo de Declaração de não EMPREGABILIDADE DE

MENORES.
ANEXO II – Modelo de Declaração Diversa;
ANEXO III – Modelo de Declaração que visitou o local de execução das obras
ANEXO IV – Minuta do Contrato
OUTROS ANEXOS:

 Projetos;
 MEMORIAL DESCRITIVO
 Quadros de composição do BDI
 ART
 CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
 Planilha orçamentária
 QCI- Quadro de Composição do Investimento.
 Outros documentos pertinentes ao projeto.

Paial/SC, 29 de maio de 2019.
NÉVIO ANTÔNIO MORTARI

Prefeito Municipal
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MODELO DE DECLARAÇÃO SOLICITADA NO ITEM 5.1.9 DO EDITAL

ANEXO I

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENORES

A empresa____________________ inscrita no CNPJ/MF n° __________________, por intermédio
de seu representante legal o (a) Sr. ______________________________) portador (a) da Carteira
de Identidade n° ____________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor
a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Nome, assinatura e carimbo do CNPJ
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MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA NO ITEM 6.1.3 DO EDITAL

ANEXO II

DECLARAÇÃO QUE SUBMETE-SE AOS TERMOS DO EDITAL

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

A empresa____________________ inscrita no CNPJ/MF n° __________________, por intermédio
de seu representante legal o (a) Sr. ______________________________) portador (a) da Carteira
de Identidade n° ____________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA que:

1) Tomou conhecimento de todos os elementos do Edital de Tomada de Preços 006/2019 e
seus anexos, a cujo teor se submete, bem como COMPOMETE-SE a executar os serviços e
fornecimento de materiais de acordo com os preceitos técnicos recomendados e pelo preço
ofertado;

2) Que nenhum dirigente ou responsável técnico da licitante pertence ou pertenceu nos últimos
150 (cento e cinquenta) dias do aviso deste Edital, ao quadro de funcionários do Munícipio
de Paial;

3) Que examinou convenientemente as especificações constantes dos memoriais descritivos e
que o mesmo é suficiente para realização da obra, inclusive para, fazer frente às despesas
referentes aos encargos sociais trabalhistas e taxas devidas em função da realização da
obra aos serviços federais, estaduais e municipais, sendo os eventuais acréscimos de inteira
responsabilidade da firma proponente;

4) Que compromete-se, caso seja o vencedor a utilizar na obra, somente material de primeira
qualidade, sujeitando-se ao pagamento das despesas necessárias ao eventual ensaio
visando aferir a qualidade do material, bem como seguir as orientações da fiscalização do
Munícipio

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________

Nome, assinatura e carimbo do CNPJ
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MODELO DE DECLARAÇÃO SOLICITADA NO ITEM 6.1.4 DO EDITAL

ANEXO III

Declaro, para os devidos fins que eu, __________________________, na qualidade de profissional
responsável pela empresa ______________________________, CNPJ//MF Nº
_____________________, telefone (xx) ________________ compareci ao local onde será
executada a obra de
– a que se refere o objeto da licitação acima mencionada, do qual dou plena ciência das condições
as quais se realizará a obra.

________/______/ 2019

_____________________________________
Engº Responsável
(Carimbo)
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Estado de Santa Catarina
Município de Paial

ANEXO IV
(MINUTA INTEGRANTE DO PROCESSO 052/2019)

MINUTA DE CONTRATO DE OBRAS EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR EMPREITADA
DE PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PAIAL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA
.........................................................

Pelo presente instrumento particular, de um lado, O MUNICÍPIO DE PAIAL entidade de direito
público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 01.614.376/0001-59 com sede à Rua GÓIAS N 400
neste ato representada pelo Sr. NÉVIO ANTÔNIO MORTARI, CPF N.º residente na Rua
........................................, centro, neste Município, doravante apenas simplesmente chamado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ....................................., inscrita no CNPJ sob o n.
..............................., com sede á Rua ..................................................., n. ..., neste ato representada
por seu SOCIO Sr. ....................................................., qualificar, inclusive c/ documentos e
endereço, doravante apenas simplesmente chamada de CONTRATADA, tendo em vista a
homologação do resultado a TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 decorrente do PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 052/2019, pelo Prefeito Municipal, tem entre si, justas e acordadas a
celebração do presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Constitui objeto da presente licitação EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUCÃO DE CRAS CONFORME
CONTRATO DE REPASSE OGU N.º873982/2018 OPERAÇÃO 1060557/04 – PROGRAMA DE
CONSOLIDACÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) através de execução indireta
pelo regime de empreitada global (com fornecimento de material e mão-de-obra) conforme projeto e
demais especificações contidas nos anexos do edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2- Fazem parte integrante do presente Contrato, em atendimento à Lei nº 8.666/93, os seguintes
documentos com plena validade:

a) edital de Tomada de Preços nº 006/2019

b) proposta apresentada pela contratada, devidamente assinada e rubricada.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1- O presente contrato tem o valor global de R$.................................,

3.1.2- Condições de pagamento: as medições ocorrerão a cada 30 (trinta) dias mediante
liberações de recursos e seu pagamento efetivo através do Munícipio, após a homologação da
medição e emissão da fatura e termo de medição descritivo dos serviços localizados.

3.1.3- O valor nesta cláusula poderá sofrer alterações, em virtude de acréscimos ou supressão de
serviços, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme artigo 65, parágrafo
1o., da Lei Federal n. 8.666/93.

3.2- Pagamento:

3.2.1- As obras executadas serão pagas em parcelas, cada qual em valor correspondente ao
somatório dos produtos das multiplicações das quantidades efetivamente realizadas.

3.2.1.1- O pagamento será procedido mediante a apresentação da fatura correspondente, a qual
será emitida após a medição, que ocorrerá a cada 30 dias.

3.2.1.2- Os pagamentos estarão vinculados a execução de cronograma físico - financeiro da obra e
liberação dos recursos financeiros pelo MUNICÍPIO DE PAIAL.

3.2.1.3- O custo de cada serviço e/ou material será pago nos preços unitários propostos pelo licitante
e estar de acordo com especificações da planilha de quantificação.

3.2.1.4 – Em cada pagamento será retido o valores correspondente a 3% (três por centos) do
valor da NF a título de caução. Este valor será devolvido ao executor após a entrega da CND
do INSS, referente a Obra, bem como os comprovantes de recolhimento do FGTS dos
funcionários registrados na obra e comprovação de recolhimento do ISS.

CLÁUSULA QUARTA - DA MEDIÇÃO

4.1- A medição será realizada pela CONTRATADA, até o 5º dia útil após o encerramento de cada
mês, considerando encerramento o último dia útil do mês da realização das obras e serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1- Prazo para execução da obra, não superior a 120 (CENTO VINTE) DIAS CORRIDOS, após
Ordem Serviço.

5.2- A prorrogação de prazos, fundada em conveniência administrativa ficará a critério
exclusivamente do Munícipio, e somente será possível no seguinte caso:
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5.2.1- Ordem escrita do Munícipio, para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, no
interesse da administração, casos fortuitos ou de força maior.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - São obrigações da Contratante sem que a elas se limitem:

6.2 - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços.

6.3 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato, e nos
termos do edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem que elas se limitem:

7.2 - Obedecer às normas e especificações bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as
recomendações da ABNT;

7.3 - Comparecer, sempre que solicitada, ao Setor de Obras e Serviços, serviço fiscalizador, neste
ato, o Munícipio de Paial, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar
providências.

7.4 - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Munícipio de Paial ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO.

7.5 - O não cumprimento total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

7.6- Responsabilizar-se pelas despesas de energia elétrica, agua e outros desde a assinatura do
contrato até entrega da obra.

7.7- A contratada deverá efetuar o recolhimento do ISS - Imposto Sobre Serviços de qualquer
natureza do MUNICÍPIO DE PAIAL no ato do recebimento de cada medição.

7.8 – Comprovar mensalmente a regularidade fiscal com o INSS e FGTS de todos os funcionários
matriculados na obra como condição de recebimento dos valores a que tiver direito.
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7.9 – Comunicar a contratante por escrito sempre que houver alteração no quadro dos funcionários
cadastrados na obra.

7.10 – Manter preposto aceito pela Administração no local da obra.

7.11 – Afixar, em local de visibilidade, durante a execução do Contrato, placa conforme modelo
disponibilizado no Memorial Descritivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes com a realização deste contrato correrão por conta da dotação:

Órgão: 05. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Orçamentária: 02 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto: 1050– Construção DO CRAS
Elemento: (cód. red. 71) 4.4.90.00.0300 – Aplicações Diretas .................    RS 140.000,00
Elemento: (cód. red. 72) 4.4.90.00.0300 – Aplicações Diretas .................... RS 350.000,000 R$350.000,00

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

9.1 - O recebimento provisório das obras será promovido por profissional habilitado indicado pelo
Munícipio, que verificará e atestará o cumprimento de todas as condições para a entrega da obra,
emitirá parecer conclusivo dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da comunicação, por escrito,
da contratada, informando a conclusão das obras.

9.2 - O recebimento definitivo das obras será feita após o decurso do prazo de 30 (Trinta) dias
corridos contados da emissão da aceitação provisória, pelo Município. Durante este período, a
Contratada terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento de suas instalações por elas
construídas, qualquer falta construtiva ou de funcionamento deverá ser prontamente reparada pela
contratada, estando sujeito ainda as penalidades previstas em Lei.

9.3- O recebimento provisório e definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
do objeto do presente.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá, garantida prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções.

I - Advertência
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II - Pelo atraso injustificado dos prazos ou de conclusão de etapas, conforme cronograma, a
contratante incorrerá em multa diária correspondente á 1% (um por cento) do valor referente aos
serviços não executados no prazo. O atraso eventual, quando justificado por motivo de força maior,
deverá ser comunicado pela contratada e aceito pelo Munícipio.

III - Suspensão temporária de participar em licitações no Munícipio de Paial, pelo prazo de 1 (um)
ano.

10.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a contratada pela sua diferença, que será descontada pelo Munícipio dos pagamentos
eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1- A contratada terá que apresentar até o recebimento da última fatura, os seguintes
elementos:
- prova de ter registrado o contrato junto ao CREA;
- cópia da guia do A.R.T. de Execução

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1-Todas as obras executadas pela Contratada serão fiscalizadas por fiscais credenciados do
Município, obrigando-se a Contratada a assegurar aos locais de serviços, mantendo a Contratada
preposto na obra, aceito pelo Munícipio de Paial.

12.2  Fica concedido o livre acesso dos servidores do órgão ou entidade concedente , bem
como órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO COMPETENTE

13.1 - A interpretação e aplicação dos termos deste contrato serão regidos pelas Leis Brasileiras, em
especial pela Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, ficando eleito o Foro da Comarca de Itá, do
Estado de Santa Catarina, o qual terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia do
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro (04)
vias de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato
presentes para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir
o presente, por si e seus sucessores em Juízo ou fora dele.

Paial/.................../............................/......................................
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TESTEMUNHAS

_____________________
____________
Nome:
CPF:

_____________________
____________
Nome:
CPF:

ANALISADO E
APROVADO

DHONATAN RENAN
POMMERENING
OAB/SC 46461

Fiscal do Contrato


